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BEŞİNCİ KEZ  
                      MERHABA . . . 
                            VE  
 
                             ÖZEL TEŞEKKÜR . . . 
 
Çok kişi inanmayacak. 
Belki sizde . . . 
Günah Yazma Alahım bu güne dek hiçbir kitapcıda satılmadı. 
Gene de 5. baskıya ulaştı.Sanırım sizede aşağıda isimlerini 
sıraladığım dostlar aracılığı ile ulaştı. 
Bu dostların içinde  size ulaştırmaktan öte baskı giderlerine katkı 
koyanlar da var.  
Sizlerde gerekli görüyorsanız çevrenizdeki dostlarınıza bu yapıtın  
ulaşmasına katkı koyar mısınız?..  
Bilgiler ve belgeler sandıklarda değil,kitleye ulaştığı an değer 
kazanır. 
Günah Yazma Allahım yapıtımın sizlere ulaşması için katkı koyan ; 
Menemen-Villakent’te;Nimet BABÜROĞLU’na, Sevgi ZENGİN’e, 
Seyrek’te;Nurgül UÇAR’a, Bornova’da;Azize SOYLU’ya ,Arzum 
SUNUCU KERİMOVA’ya, Karabağlar’da Hamza UÇARLI’ya, 
Uşak’ta;H.Ali TÜRKCAN’a, Mustafa GÜNEL’e,Yusuf BODUR’a 
Konak’ta; Sabri KURT’a, Ceyhan DEMİR’e, Mustafa KAYTAN’a , 
Güzelyalı’da; Kültüral YILMAZ’a, Şiirinyer’de;Hakan 
DOĞRU’ya, Buca’da,Sevil DOĞRU’ya,Karşıyaka’da;Nilgün 
ERDEM’e,Çiğdem SOFUOĞLU’ na,Nükhet PEZEK’e,Tayfun 
PEZEK’e, Mavişehir’de; Raziye AKTAY’a,Taşkın AKTAY’a, 
Karaburun’da;Feridun ÇAN’a Rize-Çayeli’de; Serhat IŞIK’a, 
Dikili’de;Mustafa ERGELDİ’ye, Manisa’da;Zeynep Sude 
SOYLU’ya,Balıkesirde;Muhsin KAYA’ya, Hannover’de;Harun 
Zeki ÖZTEMİZ’e ve baskıdan sonra bu uğraşa omuz verdikleri için 
isimlerini buraya sıralayamadığım onlarca dostlara sonsuz 
teşekkürler. 
                                                                  Yılmaz SUNUCU 
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İÇ KAPAK ÜZERİNE 
 
 
Günah Yazma Allahım yapıtımın şu anda gördüğünüz iç kapağını daha önceki 
baskılarda arka kapak olarak kurgulamıştım. 
İmam-Hatip lisesinde görev yaptığım 1970-1980 yıllarında ülkemizde İmam-Hatip 
liselerinin sayısı yüz idi.  
Bu okullar özellikle kırsal  kesimlerde çocuklarını okutmak isteyen yoksul ailelerin 
çocklarına koruma derneklerinin  yarattığı olanaklarla parasız yatılılık olanağı 
sağlıyordu. 11 - 12 yaşındaki çocukların  istençleri dışında bu okullarda 
okutulmasının önüne geçmek için bir ara hükümet İmam-Hatip Liselerinin orta 
kısımları kapattı.. Bu süre çeşitli baskılarla bir yıl bile sürmedi.İmam-Hatip 
Liselerinin orta kısımları yeniden açıldı. 
Arkasından da aşama aşama tüm fakültelere girme olanakları sağlandı. 
Görev yaptığım okula çevre illerin dışında onların ilçelerinden de çokca öğrenci 
kayıt yaptırıyordu.Oralarda yoksul aileler çocuklarını karşılıksız yatılı 
okutabiilecekleri olanaklar yoktu.Bunun dışında  İmam-Hatip Lisesi öncesi Kuran 
Kuslarını bitirerek buraya gelenler okula yakın camilere imam veya müezzin olarak 
atanıyorlardı. Buralarda salt sabah akşam namazları için görevli olup hem okuyup 
hemde devlet memurluklarını sürdürebiliyorlardı. 
Şu anda ülkemizde ki İmam-Hatip liselerinin sayısı bini çoktan aştı. 
Diğer okulların eğitimi de giderek dinselleşmiyor mu?.. 
Bir ara hastanelerde psikoloğların yanında Moral İmamları ismi ile kadro açılıp 
buralarda  İmam-Hatip lisesini bitirenlerin görev almaları gündeme geldi. 
Günümüzde ülkemizin çözümleneyen sorunları için toplum önderlerinden, tarikat 
liderlerinin  katkıları bekleniyor.   
Kişilerin dinsel inançlarında ki özgürlük bir yana, toplumsal zorlamalarla, mahalle 
baskıları ile  kişilere, örgütlere yaratılan olanakları, onlara istemleri dışında 
yaptırımları belleğinizi yoklayıp  siz  sıralar mısınız? 
Ne dersiniz? . . . 
İlk baskılarında arka kapak olarak sunduğum, şu anda  bu yapıtın iç kapağı zaman 
içinde “Ön Kapak,” olur mu? 
Yeniden sorayım. 
Ne dersiniz? . . 
Olur mu? . .    
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TANRIYA YAKARI . . . 
Sayın Ayşe Arman  yukarıdaki yazısında M.Ö 2000 yıllarında Hitit’lerin Tanrılarına 
nasıl yakardıklarını aktarmış. 
Ben de Tanrıma yakarırım. 
Çevrenizdekiler ne şekilde yakarıyor. 
Yaşam biçimleri, yakarışlarıyla uyuşuyor mu? 
Siz Tanrınıza ne şekilde, ne için yakarıyorsunuz?. .  
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                                    CANCAZIM... 
 
                  İyi şeyler yapmamız gerekiyor  
                  Cancazım. 
                  İyi şeyler. 
                  Laf değil 
                  İş üretmeliyiz. 
 
                  İşi işimiz bilmeliyiz. 
                  İşimizi bilip 
                  Gücümüzü kullanmalıyız. 
 
                  İşimiz gücümüz. 
                  Bilmek olmalı. 
                  Bilim olmalı 
                  Bilerek olmalı. 
 
                  İyi şeyler yapmamız gerekiyor  
                                Cancazım. 
                                       İyi şeyler... 
 
                                  Yılmaz SUNUCU 
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*Malik-i yev middin 
  (elham suresinden) 
*Dünyanın sahibi Allahtır 
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* Günümüzün diline aktaran Sebahattin Eyüpoğlu 

 

*  İçin temiz olmadıktan sonra 
 Hacı hoca olmuşsun, kaç para! 
 Hırka, tespih, post, secaade güzel; 
 Ama Tanrı kanar mı bunlara? 

     HAYYAM 
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VATAN 
                                                                                            
Bir ülke ki , camiinde Türkçe ezan okunur. 
Köylü anlar manasını , namazda ki duanın , 
Bir ülke ki mektebinde Türkçe  Kur’an okunur ,  
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdanın , 
Ey Türkoğlu , işte senin orasıdır vatanın ... 

                                            Ziya Gökalp 
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KİŞİ 
 
Kişi 
Köyde  
Muhtar olmayı düşünür, 
Kazada  
          Kaymakam 

                        İlde 
                                Vali .  

Bakalım nereye varacak   
 Memleketin hali... 
                         Yılmaz SUNUCU 
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Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. 

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun 

Sununda bir de tevekkül sokup araya  

Zavallı dini çevirdin maskaraya  

                   M. Akif ERSOY 
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Küçük beyinler 

   kişileri, 

Orta beyinler  

   olayları, 

Büyük beyinler ise 

  fikirleri ve sistemleri tartışırlar.  
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SUNU * 
-------------------------------------------------------------- 

       TÜM  
SORULARA  
TEK YANIT 
Bu yapıtım basılmadan okuyanlar anlatılanlar için: 

"-Doğru mu?..." dediler. 

Ben: 

"Tümü yalan... Tümü kurgu."  diyorum... 

Kısacası sizi mutlu edecekse söyleyeyim. 

"Anlatılan olayların tümü kurgu..." 

Mutlu musunuz?... 

Gerçek veya kurgu... 

Ne değişir...  

Benim anlattığım olayların ve isimlerin tümü kurgu. 

Siz aydın sorumluluğu ile çevrenize bakar mınız?.. 

Sorularınızın yanıtını çevrenizde arayınız.... 

Güzel günler için... 

 
      

 

 

 

        *1996 yılıunda yapıtımın ilk baskısında okuyucularıma yukarıdaki sunu ile            
ulaştırmıştım.. 

         Yıl 2013... 

         Bu gün için söynecek sözleri yapıtımı okuduktan sonra güncel gözlemlerinizle sentezleyerek  
siz söyler misiniz?.. 
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İĞNEYİ BAŞKASINA, ÇUVALDIZI KENDİMİZE. . .  
Sıradaki gazete haberi 24 Şubat 1995 tarihini taşıyor. 
Yıl 2013...Cumhurbaşkanımız Sayın Abduulah GÜL 2007 yılından bu yana  
görevinin başında. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan on yıldır Hükümet 
Başkanı... Ülkemizin ve dünyanın sorunları üzerine düşünceler üretiyor. Bunları 
yaşama da koyuyor. Hatta hatta bazı kesimlere de ;  
“Siz İmam-Hatip Okullarının ne zararını gördünüz „ diye sitem de ediyor.   
Günümüzde siyasi yelpazenin her yönünde olan siyasi otoriteler; 
“Köy Enstitülerinin deneyimlerinden yararlanacağız“ diyorlar. Kitle ile  
iletişimlerinde Nazım’dan dizelerle söylemlerine  çeşni katıyorlar. 
Bunca yıldır Nazım Hikmet‘in suçu ne idi?... 
Eğitim dizgemizde yerini alan   Köy Enstitülerinden zamanında  niçin yararlanılmadı. 
1942 de kurulan bu okullar 1954‘te yasal olarak kapatıldı. Öyle söyleniyor.Oysa ki 
Köy Enstitüleri 1946 dan sonra yıl yıl amaçlarından uzaklaştırıldı.Bu dönemlerde 
parlementoda kendi içyapısında da farklı temellerden gelen parlementerler arasında 
açımasızca tartışmalar yapılıyordu. Bunların en ilginci Eskişehir Milletvekili Emin 
SAZAK ile  Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL arasında geçer. 
Emin SAZAK TBMM de kürsüden sorar, “-Köy Enstitülerini kurmakla köy 
çocuklarını okutacaksın. Peki... O zaman benim arazilerimi kim sürecek ?,“ 
Mili Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL bu soruyu;“-O topraklar senin babanın 
tapulu malı olabilir. O çocuklar senin babanın tapulu malı değildir,“ diye yanıtlar 
Bir süre sonra parti içi dengeler bozulur Hasan Ali YÜCEL bakanlıktan 
uzaklaştırılır.Bu hareketten sonra yasal olarak kapatılmasa da Köy Enstitüleri 
biçimsel olarak yıkılmaya başlar. 
1954 te de yasal olarak kapatılıp tümü öğretmen okuluna dönüştürülür. 
1942 de kuruluşundan sonra sağlıklı olarak yaşadığı 1946 ya dek dört yıllık kısa 
zaman dilimi yaşayabilen Köy Enstitüleri için yıllardır yazılıyor, söyleniyor.Uluslar 
arası kuruluşlar sempozyumlar düzenliyor.Dış ülkelerin akademik çevrelerinde 
doktara tezleri hazırlanıyor.                                              
2012 yılında Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOĞAN kitleye yaptığı bir konuşmada 
“İmam-Hatip Okullarının ne kötülüğünü gördünüz?“ diye sormuştu. 
Şimdi de biz  soralım;“Kimler Köy Enstitülerinin ne kötülüğünü gördüler?.“. 
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1987 lerde sonra ülkemizde başlayan “Halklara özgürlük“ tartışmaları başladığı 
zaman konuşmacı olduğum bir toplantıda “Köy Enstitüleri kapatılmasa idi bu gün 
için konuştuğumuz bu konuyu  tartışmazdık“ demiştim. 
 O gün dinleyiciler arasından “Çok büyük konuşuyorsun“ diye yanıt verenler çıktı. 
Bu gün ülkemizin çok farklı  toplumsal  sorunlarına çözüm arıyoruz. 
Düşüncem değişmedi.Köy Enstitüleri kapatılmasa idi yıllardır ülkemizin başat 
sorunu olan terör nedeniyle ne dağdakiler ölürdü, ne de kenttekiler. 
Ne de sokaklar diplamolu, diplamosuz işsiz gençlikle dolardı. 
Bir basamak öteye gidiyorum. Toplumumuzda kadına bakış açısı,“Ya benimsin ya 
kara toprağın „düşüncesi yaygın olmazdı. 
Çünkü Köy Enstitüleri kişileri;“Düşünen beyin, üreten beden ve neden niçin diye 
soran,sorgulayan bireyler yapıyordu.“    
“Sayenizde....Siz bilirsiniz....Büyüklerimiz sürekli  bizim için güzel şeyler 
düşünür„şeklinde kurgulanmış  tebâ yaratmıyordu. 
Şu anda çeşitli kurumlarda yönetici olarak bulunan büyük bir çoğunluğun kurum içi 
eğitim seminerlerinde; 
*“Çok düşünen kafalarda karanlık fikirler üşüşür. Büyüklerimiz her zaman bizden 
daha iyi düşünür.“tümceleri ile kitleler aydınlatılıyormuş.Parlamentonun içinde ve 
dışındaki onlarca siyasi partiler,yüzlerce kitle örgütleri,sendikalar, çeşitli 
toplantılarda söz sırası kendilerine gelince söz üstüne söz yığanlar. 
Ak Parti seçimlerde %47 oy aldı, geride kalan %53?.. 
Yani bizler.Ne yaptık,ne yapıyoruz. İlkokul kitaplarında bir söz dizisi vardır. 
“Çalışan kazanır. Elması kızarır, „ diye...Çalışan kazanıyor.Çalıştılar kazandılar.  
“Aç midelerin kulağı olmuyor.. „Paneller açık oturumlar yetmiyor. Başka 
yöntemler gerekiyor. 
Unutmayalım... Yukarıda da söyledim.“Aç midelerin kulağı olmuyor,“ 
 Çok çalışmak gerekiyor.  
Çalışan kazanıyor... 

 

 

 

*Bu sözler TBMM Başkan Yardımcısı sayın Gürdal MUMCU Mart 2013!te bir TV proğramında eğitimizden 
kesitler üzerine yaptığı söyleşiden alındı 
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Şimdi sıra geldi 24 Şubat 1995 tarihli gazete haberine.... 
24 Şubat 1995                                                                          Cumhuriyet  

* RefahPartisi milletvekillerinin desteğini alarak okul 
sayısını 1000'e  çıkarmayı hedefliyor. 

Amaç;  
İmam- Hatipli   Cumhurbaşkanı 
AYŞE YILDIRIM 
RP hükümete gelir gelmez TBMM'nin dörtte birini oluşturan imam-hatip milletvekillerinin desteği ile 

565 olan imam-hatip lisesi sayısını bine çıkarmayı planlıyor. 550 sandalyalı Meclis'ten 83'ü RP'li toplam 

137 imam-hatip mezunu milletvekili bulunuyor. 

Devlet içinde kadrolaşmayı hedefleyen, bakanlık pazarlığını da bu doğrultuda yapan RP, Istanbul 

Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkede İmam-Hatipli Cumhurbaşkanı da 

olacak" idealini gerçekleştirmek için öncelikle İmam-Hatip liselerinin sayısını arttırmayı amaçlıyor. 

Koalisyon pazarlığı öncesinde özellikle Istanbul'da çeşitli dini kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir 

araya gelen RP'li milletvekilleri ve yöneticileri bu konuda çeşitli tahhütlerde bulundular. 

Yeni dönem için bekleyenler 

İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Başkanı İbrahim Solmaz, 

İstanbul'da yeni öğrenim döneminde yerleştirilmesi planlanan 12 imam-hatip lisesinin yapımının 

sürdüğünü belirtiyor. Bu okulların tamamlanmasıyla birlikte Istanbul'daki imam-hatip lisesi sayısı da 

27'den 39'a çıkacak. Halen bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 60 bin civarında. 

İbrahim Solmaz, İmam-Hatip Lisesi mezunlarının devlet kadrolarında yeterince yeralmadığını bunun 

nedeninin ise sözlü sınavlarda sorulan"nereden mezunsun" sorusundan kaynaklandığını  belirtiyor."Bu 

yüzden hakimlik, savcılık, büyükelçilik sınavlarında İmam-Hatip Lisesi mezunları eleniyor" 

diyen Solmaz, yeni hükümetten  sınavlarda bu sorunun kaldırılmasını isteyeceklerini söyledi. Bugün 

Türkiye genelinde 23'ü Anadolu İmam-Hatip Lisesi olmak üzere 565 İmam-Hatip Lisesi bulunuyor. Bu 

okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 500 binin üzerinde DYP Genel Başkanı Başbakan Tansu  

Çiller'in 24 Aralık seçimlerine 10 gün kala şube şeklinde açılan imam-hatip liselerine "bağımsız 
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okul" statüsü tanımasından cesaret alan dini çevreler Türkiye genelinde 200 okulun daha yapımına 

başladı. 

RP ise iktidara gelir gelmez, bu okulların sayısını binin üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu konuda RP 

milletvekillerinin  grupta karar aldıklarıda ileri sürülüyor.Bağcılar Imam-Hatip Lisesinde Kadırga 

Öğrenci Yurdunu yaptıran Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman, "davalarında Meclisteki 137 

İmam-Hatipli parlamenterin destek olacağını"belirtiyor. 

İmam  Hatip kökenli milletvekiller 550 sandalyeye sahip TBMM'nin dörtte birini oluşturan İmam-

Hatip kökenli 137 milletvekilinin bu konuda RP'ye destek vermesi beklenirken  Milli Eğitim Bakanlığı 

Din Eğitimi Işleri Daire Başkanlığı  da bu durumdan şikayetçi. Ancak ellerinden birşey gelmemesinden 

yakınıyorlar. Çok programlı liselerde valilerin "okul" açtığını belirten bir yetkili şöyle diyor: 

"Biz birşey yapamıyoruz. 12 Eylül'den sonra valilere sınıf açma yetkisi tanındı.Biz müfettiş 

gönderiyoruz, uygun görülürse açılıyor" 

400 yeni imam hatip projesi; 

 RP'nin 400 yeni imam-hatip projesinden de rahatsız olduğu öğrenilen Din Işleri Daire Başkanlığı'nın 

"Elimizde hiç kurucumuz yok" dediği belirtiliyor. 

Bu nedenle de söz konusu liselerin çeşitli dini vakıf ve dernekler tarafından açılması gündeme 

geliyor.Yetkililere ise sadece bu okullara onay vermek düşüyor. 

Bu vakıf ve şirketler yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da dinsel ağırlıklı okulların açılmasına büyük 

önem veriyor. Sadece Fetullah Gülen'in yurtiçi ve dışında 135 okulu, 400'ü aşkın da yurdu bulunduğu 

belirtiliyor.  

Bunun dışında 1995 sonu verilerine göre 2 vakıf ve 12 şirket yurtdışında 9 üniversite, 121 tane de lise 

açmış.Bu durum Milli Güvenlik Kurulunu da rahatsız etmişti. Bu okullarda Afganistan, Pakistan, İran 

ve Suudi Arabistan'dan getirilen öğretmenlerin  ders vererek "rejim ihracatı" yaptığını belirten Milli 

Güvenlik Kurulu, üç sene önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu okullarda eğitim verecek görevli 

yetiştirmesini istemişti. İçel Bozyazı'da kurulan okulda Hollanda'ya eğitim vermeleri için gönderilecek 

öğrencilere din eğitimi veriliyor. MGK aynı uygulamayı Almanya ve Avusturya için  de istedi. Ancak 

Bakanlık, büyük meblağ tuttuğu imkanlarının ise yetersiz  olduğu gerekçesiyle bu projeyi 

genişletemedi.
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Dinsel Ağırlıklı Şirket, Vakıfların Yurtdışında Kurdukları Okul ve Üniversiteler 

Kurucusu    Ülke       Okul sayısı 
Çağ Ögretim Iletişim A.Ş Kırım     1 
 "   "   Moğolistan   3 
 "  "    Yakutistan   1 
 "  "    Buryad     1    
 “           “                                         Hakas     1   
  
 " ".   Tuva     1 
 " "   Hakus     1 
 " "   Pakistan     1 
 " "   Azerbaycan   8 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Azerbaycan   8 
 " "   Tataristan    6 
 " "   Kazakistan   5 
 " "   Kırgızistan   1 
 " "   Çuvaşistan   1 
Fetih A.Ş.    Romanya    1 
  "      "    Moldavya    1 
Ertuğrul Gazi A.Ş.   Tataristan    5 
"  "   Çuvaşistan   1 
Feza Gazetecilik(Eflak)  Kazakistan   26 
Siim A.Ş.    Özbekistan   20 
Başkent Eğitim Yayınları Ticaret A.Ş. Türkmenistan   14 
Serhat A.Ş.    Kırgızistan   10 
Şelale A.Ş.    Tacikistan   5 
Serhat Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş Başkurdistan   4 
Islam ve Milli Kültür Hizmet Vakfı Romanya    2 
Gülistan Eğitim Yayın Ticaret A.Ş. Arnavutluk   2 
Samanyolu A.Ş.   Fas     1 
Sema Eğitim Hizmetleri A.Ş. Ukrayna     1 
Fezalar Eğitim A.Ş.  Kuzey Irak   1 
Asr Ticaret    Ukrayna     1 
   Toplam      140 
 

 

*Cumhuriyet  24 Şubat 1995 
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Bundan önceki sayfalarda  24 Şubat  1995 tarihli  gazete haberinden sonra sıra; 
 17 yıl sonraki  

18  Kasım 2012 tarihli gazete haberine gelsin. 
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Cumhuriyet                                                                     1 ARALIK 1994 PERŞEMBE 
POLiTiKA GÜNLÜĞÜ    
 
HiKMET ÇETiNKAYA 

 
Sanatçılar Ne Yapsın?.. 
Terörle mücadele yasa tasarısının sekizinci maddesinde koparılan fırtına; ülkemizde şeriatçı 

güçlerin DYP,ANAP,RP üzerinde ne denli etkili olduğunu gösteriyor. 

Bugün DYP ve ANAP ı́n "liberal kesimi" yanıt veriyor. 

"Hayır değildir.Biz Atatürkçüyüz, laik, demokratik cumhuriyetin bekçisiyiz..." 

 Başbakan Tansu Çiller de zaman zaman şöyle konuşuyor: 

 "Şeriata geçit vermeyeceğiz..." 

Böyle konuşan laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti´nin Başbakanı, "ünlü bir tarikat 

şeyhiyle" ilişki kurup partisini desteklemesini istiyor... 

Altunizade´de bir özel dershanenin çatı katını botanik bahçesine dönüştüren ve orada oturan 

ünlü tarikat şeyhi ise bir aracıyla Tansu Çiller ĺe görüşebileceğini,ancak DYP´yi desteklemesi 

için koşullar olduğunu bildiriyor. 

Diyor ki   

"Terörle mücadele yasa tasarısının özellikle sekizinci maddesi, müslümanlara zulüm yapmak 

için çıkarılıyor..." 

Tarikat şeyhi aynı zamanda ANAP lideri Mesut Yılmaz´a da el altından haber salıyor; 

"ANAP da bu yasa tasarısına karşı çıkmalıdır..." 

Ister inanın ister inanmayın, ANAP ve DYP milletvekillerinin yarıdan fazlası şeriatçılarla kol 

koladır. Şeriatçıların denetimi altındadır. 

Terörle mücadele yasa tasarısına karşı çıkan bazı basın organları nedense şeriatçı  güçleri 

görmemezlikten gelmektedir... 

Taksim Alanı´nda "Laikler ölecek, şeriat gelecek" diyen kara yobaz çetelerine alkış tutanlar, 

terörle mücadele yasa tasarısına "Müslümanlara zulüm yapılacağı" gerekçesiyle karşı 

çıkmaktadır... 

Türkiye´yi ortaçağın karanlığına götürmek isteyen şeriatcı güçler, amaçlarına ulaşmak için her 

yolu geçerli sayıyor... 
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Şimdilerde "milli kültür, milli değerler" adı altında sinsice çalışma içindeler... 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu´nda Kültür Bakanlığı´nın 1994 mali yılı bütçe tasarısı 

görüşülürken ANAP ĺı Mehmet Budak ı́n yaptığı konuşma,"insan olanın tüylerini diken diken 

ediyor..." 

Adam, Lale Mansur ile Müjde Ar´a takmış... 

Aslında neden taktığı belli... 

Bastırılmış duygularını iki güzel sanatçıya çatarak gidermeye çalışıyor... 

ANAP lideri Mesut Yılmaz şöyle diyor; 

"ANAP, çağdaş Türkiye´yi yaratma çabasındadır..." 

Nasıl? ANAP ı́n Üsküdar milletvekili adayı Ali Coşkun ĺa mı yoksa Diyarbakır´dan aday olan 

eski Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu´yla mı? 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü´nün 1 trilyon 44 milyar lira olan bütçesi, 

komisyonda DYP, ANAP, RP ve MHP ĺi üyelerin oylarıyla makaslanıyor? 

Neden? 

Gerekçe hazır. „Balerinler mest giysin..." 

Bir Trilyon kırkdört  milyar liranın kırkdöçrt  milyarı, Halk Kütüphaneleri Araştırma ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğüne aktarılıyor... 

Bunun üzerine sanatçılar,ayağa kalkıyor.Çünkü,bir trilyon lira sadece çalışanların bir yıllık 

maaşlarının tutarı kırkdört  milyar liralık prodüksiyon bütçesi yok edilince Devlet Opera ve 

Balesi sanatçılarına evlerinde uslu uslu oturmak düşüyor... 

Kaç gazete yazdı bu haberi, kaç televizyon kanalı verdi? 

Yükselen değerlerin savunucusu takkesiz liboşlar, şeriatçı takkeli liboşlarla "kol kola 

gezerlerken" bir gerçeği daha gözardı ettiler... 

 İp atlar gibi topluma çağ atlatan bu zibidilerin tarikat şeyhlerinden ne farkı var? 

Rengim Gökmen ve Yekta Kara gibi yöneticilerin çabasıyla ayakta durabilen Devlet Opera ve 

Balesi´ni "karayobaz çetelerine" teslim edin de bu iş kapansın... 

İsterseniz başına da Karahallılı Fatma´nın kızı Emine Şenlikoğlu´nu getirin... 

Mest mi giyerler, çarşafla mı dans ederler, ne yaparlar o zaman hep birlikte izleriz... 

Bile bile "zehirli mantar" yenen bir toplumda opera ve bale sanatçılarının şalvarla ve mestle 

sahneye çıkmaları bize kalırsa hiç yadırganmaz. Gazetelerin manşetlerine oturur, 

televizyonların açıkoturumlarında tartışılır. Bizler de "demokrasi"adına sabaha dek uykusuz 

kalıp seyrederiz. 
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5 Haziran 1994 Pazar / Gazeteler 
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İŞİN  
ASLI.... 
Bundan önceki bölümde Sayın Kültür Bakanı'nın ondokuz yıl önce  gönderdiği kartla ilgili gazete 
haberini okudunuz. 

Ben bakan olsaydım, ben de kart gönderirdim.Gönderdiğim kartta belki de Neruda´dan, belki de 
Nazım´dan, belki de Yunus t́an, Veysel´den  dörtlükler koyardım. 

Ne olmuş yani... 

Sayın Kültür Bakanı 1996 yılının Şeker Bayramında kutlama kartlarına Arap ABC´leriyle Hz. 
Muhammed ín sözlerini yazmış. 

Kızmayınız... 

Ben bakan olsaydım ne yapacağımı yazdım. 

Siz bakan olsaydınız ne yapacağınızı söyleyebilir misiniz? 

Siz bugüne dek hangi yasal örgütlerde çalıştınız?  

Şu anda hangi örgütlerin üyesisiniz? 

Size ADD -ÇYDD-TEMA-HE-TEV sizlere neleri anımsatıyor?  

Bu örgütleri biliyorsanız  çalışmalarına katkınız oldu mu? 

Üç milyon nüfusu olan İsveç’te sekiz  milyon kitle örgütlerine kayıtlı üye varmış.Bu nasıl oluyor 
derseniz? Bu verilere göre bir kişi ikiden fazla örgüt üyesi de ondan. 

Sizin içinde bulunduğunuz sivil toplum örgütü var mı? 

"Çağdaş insan örgütlü insandır." desem yanlış bir tanım mı yapmış olurum. 

Imam-Hatipleriyle, Kur´an Kurslarıyla ve tüm örgütleriyle çalıştılar, bu günlere geldiler. Kendi 
düşünce ve dünya görüşlerini etkin ve yaygın kıldılar. 

Sen ne yaptın?... 

Ben ne yaptım?... 

O ne yaptı?... 

Kısaca biz ne yaptık... 

Kızmak veya üzülmek çözüm mü?... 

Kişi duyduğunu, gördüğünü bilir. Öğretileni öğrenir. 

Öğrenim yaşam biçimine dönüşür. 

Bir halk söylencesi vardır. 

Şimdi sıra o söylenceye gelsin.  
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O ÇAMLARDAN NE GÜZEL KASNAK OLUR. . . 
 
Padişahın oğlu bir gün atına binip  ormanda gezerken gördüğü güzeller güzeli bir kıza aşık 
olur.Yataklara düşer. 
Babası konuyu öğrenince; "Tiz o kızı bulun getirin " der. 
Atlılar, ulaklar çıkar.Sonunda kızı bulurlar.Kızı bulurlar ama kız çingene kızıdır. 
Veliahtın yataklarda olması ve olayın çözümsüzlüğü  nedeniyle bu evliliğe karar verilir.  
Çingene kızıyla padişahın oğlu evlenir. Çingene kızı sarayın baş köşesindedir. Bir dediği iki 
olmaz.Ağzından çıkan her söz buyruktur.Hemen yerine getirilir.Güzeller güzeli çingene kızına 
sahip olan velihat ağır ağır iyileşir.El ele, kol kola sarayda dolaşmaya başlarlar. 
Velihatın yataktan kalkmasına karşılık günler sonra gelin hanımın neşesi kaçmaya başlar.Annesini, 
babasını,yaylasını ve çadırını özlemiştir.Yüzünde ki  gülücükler gider. Bu kez gelin hanım yataklara 
düşer.Birkaç gün sonra veliaht eşi çingene kızının  koluna girer. Eşini yataktan kaldırır.Pencereye 
doğru götürür.Dışarıya bakmasının, ilkbaharla birlikte doğanın yeniden canlandığını izlemesini 
ister.  
Gelin Hanım camdan dışarıyı izlerken gözleri buğulanıp, dalıp gider. 
Karısının düş dünyasında dolaştığını gören veliaht hemen sorar. 
“Niye daldın güzelim...Ne düşünüyorsun?” der. 
Gelin hanım elini kaldırır.Sarayın bahçesindeki çam ağaçlarını gösterir. 
“Şu çamlar ne  güzel...Ne kadar güzel....” diye mırıldanır.  
Eşinin doğa sevgisine karşılık velihat hemen sorar; 
“Ne istersin?...Dile benden...Söyleyeyim babama yerine getirsin,” der. 
Çingene kızı konuşmasını sürdürür. 
“O çamlardan... O çamlardan... Ne güzel elek ve kasnak olur.Onları kessek...Burada beraberce elek 
kasnak yapsak...He...Ne dersin...He...Ne dersin...En güzel kasnak o çamlardan olur,” diyerek özlemini 
dile  getirir. 
Sarayın bahçesindeki çamlardan kasnak olurmuş... 
Çingene kızı öyle söylemiş... 
Ben bakan olsaydım ne yapacağımı başta söyledim. 
Siz bakan olsaydınız ne yapardınız?... 
Veyahut soruyu söyle sorayım. Erk sizin elinizde olsaydı,saraydaki çamlardan ne yapardınız?  
Yıllardır herkes  yapacağını yaptı. 19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal ín  Samsun'a çıkarken nesi vardı?... 
Ulusuna güvendi. 23 Nisan 1923 te bize en büyük değer olan Cumhuriyeti bıraktı. 
1923 ten bu yana, kuşaktan kuşağa Atatürkçüler... 
Atatürkçüyüm deyenler...Aydınlar...Aydınlanmacılar... 
Siz ne yaptınız?... 
Hııı... 
Bizler neler yaptık?... 
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DİNSEL İNANÇLARIMIN KÖKENİ  
Ilkokul birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmiştim .Annemle babamı konuşurlarken duydum . 

‘’Hiç olmazsa duaları sureleri öğrensin... ‘’ dediler .Bir sokak ötemizde ‘’Şahan Hoca ‘’ vardı. 
.Ona götürdüler .O yaz Kurana geçemedim . Geçeceğim anda okulllar açıldı . Duaları  , sureleri 
öğrendim .Arapça ABC yi öğrendim .Üssüyü , etireyi , ötüreyi öğrendim . 

Şahan Hoca;  

“Biraz daha gelsin , hemen Kuranı sökecek,” dedi . Annem de, babam da “olur,“ demediler. 
"Okulu var . Okulu açıldı."  dediler . 

Cami evimizin hemen karşısındaki sırada solda elli metre kadar ötesinde idi. 

Beş vakit ezanı dinlerdim .Dinlerdim de ne söylediğini anlardım .Çünkü o zamanlar ezanla aramda 
yapay bir aygıt olmadan ; " Tanrı uludur... Tanrı uludur. " diye başlayan dizelerle okunuyordu 
.Hem de minarenin tepesinden.  Okuyanın kendi sesinden.. Metalik bir ses yükselticisinden  değil... 
Caminin önünde de caminin  çeşmesi vardı . Tüm mahallenin yararlandığı . Biz de zamanımız 
elverirse küçükcük yaşımıza karşın o çeşmeden abdest alır girerdik camiye. Bir amcanın arkasında 
namaza durup onunla birlikte yatar, onunla birlikte kalkardık. Ben camide çok önem verirdim 
yaptığım işe. Daha çok arkadaşımız Suat namaza durunca gülerdi . O güldükçe ben utanırdım . O 
da gerekli gereksiz gülerdi . Bir gün önümüzdeki bir amca selam verdi . Çıktı namazdan . Tuttu 
Suat'ı kolundan , attı dışarıya. Suat dışarıda da güldü . 

Ben çok utandım . 
Daha da ciddileştim . Daha da ciddi kıldım namazımı .  
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Hem Tanrının evinde Tanrıdan utandım . 
Hem de Tanrının evindeki amcalardan ... 
Bana göre küçücük yaşıma karşı kişinin Tanrıya saygısı kendisine ve çevresine olan saygısı ile 
başlıyordu . O olaydan sonra daha da özen gösterdim , Tanrı 'ya ve Tanrı'nın kutsal saydıklarına...  
Önceden de biliyordum  . Ama gülme olayından sonra daha da özen gösterdim . Sokakta , evde , 
dışarda . 
Neye biliyor musunuz ?  
Onu da anlatayım; 
Ekmek parçaları bir .  
Arap ABC si ile yazılı kağıt parçaları iki . 
Bunlar çok kutsaldılar . Yerde bulunursa üç kez öpüp , öpüp  başa götürmeli , üçüncüden sonra da 
el değmeyecek bir duvar kovuğuna konmalıydı . Daha olmazsa kurdun kuşun yiyeceği bir çatıya 
atılmalı idi . 
Bu bilgimi gülme olayından sonra daha çok eyleme döktüm . Çünkü Tanrı'nın evinde Suat kıkır 
kıkır gülerken bir kez de ben ‘’hıhııh ‘’ demiştim . Bir kez de olsa  Suat ‘ ın gülmesine katılmıştım 
. 
Tanrı‘ya kendimi bağışlatmak için yerlerden arap ABC ‘ li kağıtlar aramaya başladım .Bu arayışıma 
o gün camide olan tüm çocuklarda katıldı . 
Bol bol çöplükten arap ABC 'li kağıtlar bulduk .Öpüp, öpüp başımıza koydıktan sonra kerpiç 
evlerde bulduğumuz  duvar kovuklarına yerleştirirdik . 
Bir gün çöplükten bulduğumuz arap ABC 'li bi yazıyı Suat öpüp öpüp başına koyduktan sonra 
duvar kovuğuna koymadı.  
Ne mi yaptı ? 
‘’Ben kendimi Tanrı'ya, bağışlatacağım . Günahımdan aklanacağım . Tanrı'yı içimde 
saklayacağım .’’ dedi . 
Kağıdı çiğnedi, çiğnedi, çiğnedi yedi yuttu . 
Hemen o anda arkadaşlardan biri Suat'ın düşüncesine karşı çıktı . 
‘’Oğlum,o yediğin kağıtlar yarına kadar karnında b.k olacak... No'lacak şimdi ? 
 O kağıtlarda Allahın adı varsa senin günahın daha da arttı .’’ dedi . 
Ben gene ikilem içinde kaldım .Arap ABC’li kağıtları yiyip  yutan Suat Tanrı katında aklandı mı , 
yoksa daha mı günahkar oldu ?... Arap ABC'li kağıtlar ayaklar altında kalmaktan , çöplükten 
kurtulmuştu . Kurtulmuştu ama ikinci düşünceyi ortaya seren arkadaş da haklıydı . O yuttuğu 
kağıtlar ertesi gün şey olacaktı ... 
Bu olaydan sonra belirli bir zaman sürecinde arap ABC'li  kağıtlara dokunmadım . Görmedim . 
Görmemezlikten geldim . 
Bir gün babamla bağa gittik . 

Bağın alt  köşesinde oynarken uçuşup omçalarda üzüm salkımı gibi duran  bolca arap ABC li 
kağıtlar buldum . Topladım bunları . Bağdaki küçük evin , bağ damının kerpiç duvarlarındaki 
kovuklara öperek saklamak istedim . Öpüp öpüp saklarken babam gördü . 
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Babam;  

“Gel bakalım buraya . Ne yapıyorsun „ dedi 

Ben yaptıklarımı anlattım . Yerde bulduğum kağıtları gösterdim . Elimdeki kağıtları babam aldı . 
Şöyle bir baktı . Kağıtlardaki yazıları bana okudu . 

“Tuz . Şeker . Domates . Pirinç . Sabun .’’ diye sıralayıp gidiyordu .  

Bunlar annemin babama yazdırdığı geçen haftaki istek listesi imiş . Biraz önce babam cebini 
karıştırırken  elinden uçup gitmiş . Bağın alt tarafında ben yakalamışım . Babam okumasını 
tamamladıktan  sonra sürdürdü konuşmasını  .  

“Bunların öpülüp başa konulacak şeyler olmadığını öğrendin mi ? Bunların annenin bana 
unutmamam için verdiği liste olduğunu  bildin mi ?  Bir daha böyle yapma.” dedi . 

Ben ; 

“Sen yapıyorsun . Geçen gün sen de yaptın ya.” dedim . 

Babam yanıtladı . 

“O öptüğüm Kur ‘an sayfasıydı . Onu öptüm ben.” dedi . 

Babamın bu aydınlatmasına karşın zaman zaman babamı dinlemedim. Çünkü mahallede tüm 
arkadaşlar arap ABC'li kağıtları öper öper başlarına koyarlardı . Hatta ağabeyler , ablalar ve de çok 
yaşlı teyzeler bile . 

Ben de zaman zaman babamı dinlemedim. 

Tanrı’nın gördüğü an olur diyerek arap ABC'li kağıtları zaman zaman öpüp öpüp başıma koydum. 

“Fazla mal göz çıkarmaz.” diyen büyüklerin kendileri değil miydi?.. 

Bana göre de fazla sevabın ne zararı olacaktı. 

Şimdilerde öpmüyorum artık. Kaç yaşıma dek öptüm onu da  anımsamıyorum. Bildiğim şey,  
çocukluğumda çöplüklerdeki arap ABC’li kağıtları öpüp öpüp başıma koymam .  

Hem de çook... 

Pek çok... 
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BİR DE TUVALET KONUSU VAR... 
Annem,babam,anneannem, belki de ablamlar ve ağabeyimler yahut herkes; 

“Tuvalette ezan dinlenmez...” derlerdi. 

Olacak ya... Ben de ne zaman tuvalete girsem hemen ezan okunurdu. Sonunda isyan ettim. 

"Müezzin, ben tuvalete girince okuyor ezanı... Ben ne yapayım. Benim tuvaletten  çıkmamı 
beklemiyor. Ben de o anda nasıl dışarıya çıkarım.” dedim. 

Büyüklerimden biri yanıtladı. 

“Tuvalette iken ezan duyarsan parmaklarını kulak deliklerine sok. Kulaklarını kapa.”dedi. 

Belki de bana şaka yaptı.Benimle dalga geçti.Bilmiyorum. 

Sonradan onun söylediğini denedim. Olmadı. Ya elim pisti kulaklarıma götüremedim. Yada küçük 
tuvaletimi yapıyordum. İki kulağımı kapatamadım. Şeyimi bırakıp iki kulağımı kapasam, o zaman 
da tuvaletin duvarları batıyordu çişten. Günahtan kaçarken duvara işiyordum. 

Zaman zaman kızmaya başlamıştım. 

Dünya neden bu denli yasaklarla dolu diye. 

Ahhh!.. Yasaklar...Yasaklar.... 

Yasakları acaba kim yasaklar?... 
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ABDESTSİZ NAMAZ KILINIR MI?.. 
Doğduğum kentte üç tane hamam vardı. Hemde tüm özelliklerini taşıyan Türk Hamamı. Bunlardan 
ikisi aynı çatı altında ikişer hamamdan oluşuyordu. Birisi de tek idi. Toplam beş hamam. Ikişer 
olanların kapıları ayrı ayrı sokaklara bakıyordu. Birisi erkeklere, ikincisi kadınlara idi. Tek olan 
gündüzleri kadınlara, geceleri erkeklere ayrılmıştı. Ben çift olan hamamın kadınlar bölümüne 
giderdim, annemle birlikte. Babam daha az götürürdü beni hamama. . Bu olay 8-9 yaşıma dek 
sürdü. Bir kez tellak Zöhra Teyze  geldi. Anneme birşeyler söyledi. Çok kötü şeyler demedi. 
Başkalarına ne dermiş biliyormusunuz? 

“Babasını da getirseydin.” dermiş. Daha başka şeyler de dermiş. Çoğuna kızarmış, bazılarıyla da  
alay edermiş.  

Mahalleli teyzeler nasılsa konuyu duymuşlar. Anneme sordular. 

“Tellak Zöhra neler dedi?” diyeAnnem hiç bir şey demedi deyince mahalleli başladı gülmeye. 
Sıraladılarda sıraladılar söylediklerini. Bunlar benim o güne dek duymadığım, işitmediğim sözlerdi. 

Annem beni  bir yıl daha hamama gütürdü.Ama sabahları çok erken. Hamam evimize çok 
yakındı.Beni yıkar çıkarırdı. Arkadan ablamlar gelirdi hamama.Bizim gitttiğimizde hiç kimse 
olmazdı.Hatta tellak Zöhra teyzeye  kapıyı biz  açtırırdık. 

Annemle de gitsem, babamla da gitsem hamamda yıkandıktan sonra abdest almadan çıkmazdım. 

Üç yaşımdan bu yana hamamda son görevim boy abdesti almaktı. 

Annem, babam ve büyüklerim abdestsiz yere basanlardan dağ, taş hoşnut olmaz. Kurt, kuş yüzüne 
bakmaz. Tanrı onları kutsamaz derlerdi. 

O nedenle ben üç yaşımdan bu yana hamamdan boy abdest almadan dışarıya çıkmam. 

Hamamdan boy abdestsiz çıkmam ama birinde abdestsiz namaz kıldım.Belki siz abdestsiz namaz 
kılınmaz sanıyorsunuz. Ben kıldım. Kılınıyor. 

Onu da anlatayım; 

Sanırım 6-7 yaşlarımda idim.Babamla Cuma namazına gidecektik.O zamanlar kışlar çok soğuk 
oluyordu.Çatılarda eriyen karlar aşağıya buz olarak sarkıyordu. Biz bunlara ‘’Sucuk’’ derdik.60-70 
cm uzunluğunda ki buzdan sopalarla kılınç oynardık.İşte böyle bir günde babamla Cuma namazına 
gidecektik.Babam eve geldi.Abdest aldı.Odaya girdi.Annem sobanın üzerinde olan güyümü bana 
verdi. 

“Al götür, sen de  abdest al,” dedi.Ben dışarıda bekledim.Çoraplarımı çıkardım.Kollarımı 
sıvadım. Abdest almadan abdest almış gibi yaptım.Hava çok soğuktu. Su sıcaktı. Gene de bana 
suya dokunmak zor geldi. Babama seslendim.Babam odadan çıktı. Beraber namaza gittik.  

Abdestsiz namaz kıldım.  

Abdestsiz namaz kılındığını öğrendim.Abdestsiz namaz kılanlar örneği. 
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O günden sonra yaz gelinceye dek birkaç kez daha badestsiz namaz kıldım. Annem de babam da 
sezmişler. Yüzüme vurmadılar. Yalnız birgün annem hamamda abdest alırken sordu. 

“Kaç kez abdest aldın,” dedi.  

“Bir,” dedim. 

“Olmaz... O abdest yarın biter. Yedi kez al. Yedi kez al da Cuma’ya dek dayansın. Cuma 
namazına abdestsiz gitme,” dedi. 

Artık o günden sonra her hamama gidişimde en az yedi kez abdest alırdım. Annem başından 
savmak için; 

 ‘’Hadi abdest al .’’ derdi. Abdest alırdım.Su ile oynamak için abdest alırdım. 

Ben abdestsiz de namaz kıldım.  

Peşin abdestle de. 

Ama hiç kimse bana abdestsiz namaz kıldıramadı. 

Siz hiç abdestsiz namaz kıldınız mı?... 

Abdestsiz namaz kılanlara ne demeli...Ona siz karar verin. 

Seçim konuşmalarında siyasiler, cami önlerinden geçerken abdestsiz namaz kıldıkları olurmuş. 

Onlar da zaman zaman abdestsiz namaz kılarlarmış. 

Bu denli olaylarından sonra bu ulus kılması gerekenlere bir gün  ‘’Abdestsiz namaz’’ kıldırır mı 
acaba?... 

Bi kıldırsalar...  

Bi kıldırsalar...  

Her şey çorap söküğü gibi gelecek ama ne diyelim. 

Belki bunun da vardır bir zamanı. 

Ben abdestsiz namaz kıldım. 

Günahkarım. 

Esirgeyen bağışlayan sensin. 

Sana yakarıyorum. 

                              Günah yazma Allahım!... 
 

 

 

BAKIN BEN NELER BİLİYORUM NELER... 
Ba beyli barabeyli bab bub. 

Ca ceyli caraceyli cab cub. 
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La leyli laraleyli lab lub. 

Ta teyli tarateyli tab tub. 
Ben bu arap ABC’sinin ses düzenini daha altı yaşımda iken öğrendim. 

Arap ABC'sinin ses yapısından öte tümceleri de okumaya başladım. 

Abdest almayı üç yaşımda, namaz kılmayı beş yaşımda öğrendim 

Cenneti, cehennemi, arafatı, galla kuyusunu, sırat köprüsünü de öğrendim. 

Hurileri,  melekleri, gılmanları da öğrendim. 

Siz belki gılmanın ne olduğunu bilmezsiniz. Onu da açın kitaplardan öğrenin. 

Evdeki bir yiyeceği bile kardeşlerimden, annemden, babamdan habersiz yemenin, bulduğum bir 
oyuncağı izinsiz kullanmanın haram olduğunu öğrendim. 

Elimi, yüzüzümü yıkamadan sofraya oturmamayı,tuvalettten çıkınca elimi sabunlamayı, 

bir işe başlarken besmele çekmeyi,sofradan kalkınca Tanrıya ve büyüklerime teşekkür etmeyi, 

gereksiz yere köpeğe hoşt, kediye pişt dememeyi,karıncayı ezmemeyi, annemden, babamdan, bana 
örnek olan büyüklerimden öğrendim. 

Ben bunca yıl uyarım bu kurallara. 

Ayıp ve günahtan önce erdem açısından şık olmadığı için hoyrat bir rüzgarın kaldırdığı eteğe 
bakmam.  

Gereksiz yanan elektiriği söndürmeden, boşa akan musluğu kapatmadan mutlu olamam.  

Ocakta boşa kaynayan çaydanlığın altını hemen kapatırım.  

Bu davranışlar benim yaşam biçimim. 

Kelime-i şaadet getirmek. 

Namaz kılmak. 

Oruç tumak. 

Hacca gitmek. 

Zekat vermenin dinimizin kuralları olduğunu da bilirim. 

Her ezan okunduktan sonra; 

‘’Aziz Allaahh!...Eşhedi enna ilahi illahlah, ve eşhidi enna muhammedin resullallah.’’ 

demeden huzurlu olamam. 

Üç kez üst üste Cuma namazına gitmeyenin kafir olacağını bilirim. 

İki kez gitmesem, üçüncüyü üzerine kondurmamaya özen gösteririm. 

Kafirliği içime sindiremem. 

Beş vakit namazımı düzenli kılmasam da zamanım elverdikçe vakit namazı da kıldım. 
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Belki Tanrı buyruğu olduğundan, belki de büyüklerimin benim oruçlu olmamdan mutlu 
olacaklarından. Oruç da tutum.  

Samsun’da1960 sonrası ülkemize Barış Gönüllüsü adı ile A.B.Devletlerinin gönderdiği 
Mr.Cembillvardı.Çalıştığım okulda İngilice öğretmenliği yapan Mr.Cembill da bizimle birlikte 
Ramazanlarda  oruç tutuyordu.Belkide çevresine hoş görünmek istiyordu.  

Bilemem...  

Kesintisiz bunca yıldır oruç tuttum.Oruç tuttum ama çevreme şirin görünmek için değil... 

Bir iki yıl tutmadım.Onada kendimce gerekçe buldum.Hem tutmadığım için günahkar oldum, hem 
de ağzımdan çıkan sözlerden günaha girdim. 

Şimdi de onu anlatayım. 

Ramazan Temmuz ve Ağustos aylarına geliyordu.Günde sekiz değil en azından 14 saat 
çalışıyordum. 

Hem bedensel, hem de düşünsel olarak. 

Sıcaklar 42, 43, 44 dereceyi buluyordu. 

O günlerde saat 17;18;19 oldu, akşam ezanı daha okunmadı. 

Böyle bir günde evde herkesin arasında ben oruç tutmayacağımı açıkladım. 

Evdekiler çok şaşırdılar. “Neden... Niçin...” dediler. 

“Tutmayacağım da ondan...Tutamıyorum da ondan...” dedim 
Büyüklerim “Ne var oruç tutamayacak,“ dediler. 
“Kolaysa 43- 44 derece sıcaklıkta sabahın 6 sından, akşamın 8 ine dek oruç ağzınızla sizde 
çalışın da göreyim.Sabah 10 da kalkıp, öğle namazından sonra yeniden yatmak, orucu 
yatağa tutturmak kolay,” dedim. 

Ertesi gün tutmadım. 

Annem yüzüme güldü.  

“Oğlum sen de babasın. Kocaman adamsın.Hem ayıp, hem günah yarın oruç tut,” dedi. 

Ben çok kızdım. 

“Ben kocaman adamsam, yukarıdaki de kocaman Allah... Allahım beni de görsün. Görsün 
de günah yazmasın. 43, 44 derecede 14 saat aç acına çalışmanın ne olduğunu o bilmiyor 
mu?” dedim. 

Annem benimle söyleştiğine bin pişman oldu. 

 Çevremizden söze katılanalara; 

“Söylenmeyin şununla.... günaha girmeyin...”dedi. 

Ben de bu sözleri söylediğime çok pişman oldum. 

Hem günaha girdim, hem de büyüklerimi kırdım. 

Herkes benim bu söylediklerimi içinden söylüyordu. Usul usul söylüyorlardı. Fısıl fısıl söylüyordu. 
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Ne oldu... 

Ben bağıra bağıra söyledim.Günahkar oldum.Kafir oldum. 

Beni duyanlar böyle söylediler.Söylesinler.Usul usul,fısıl fısıl söyleyenleri Tanrı duymuyor 
mu?..Onlar Tanrı katında günahkar değiller mi?.. Ben bağıra bağıra bunları söyledim.Tanrı da 
duydu, konu komşu da. Konu komşu kafir olursun diyorlar ama nereden biliyorlar. Benim günde 
13-14 saat çalıştışımı Tanrı bilmiyor mu? Tanrı görmüyor mu?  

‘’ Çalışmak ibadettir." diyen Tanrının kendisi değil mi? 

Ben birçok kez camide namaz kılarken koca göbekli adamların göbeklerinin büyüklüğünden 
secdeye zor yattıklarını gördüm.Namazdan sonra hemen caminin önünde, o koca göbekli amcanın 
arkasından kocaman kocaman amcaların ; 

“Bu (............) bu kocaman göbeğiyle  başka işleri de yapamıyordur,“ diye konuşup arkasından 
kahkaha ile gülen  amcaların ne demek istediklerini o zaman hiç anlamadım. 

Allahın evinde  Allahıma en temiz duygularla yakardım.Dışarıya çıkınca Allahıma verdiğm  
sözlerimi unutmadım.O kocaman amcalar gibi başkalarının arkasından konuşmadım...  

Oruç tutamadım. Tutmadım. 

Tanrı büyüktür. Esirgeyen, bağışlayan o değil midir?... 

“Çalışmak ibadettir.’’ diyen kendisi. 

Öyleyse kime ne... 

Hacca gitmedim. 

Hacca gidecek denli param olmadı.Aslında para ile fazla ilişkim de olmadı.Yaşam kurallarımın 
dışında elimde artan parayı  ne yapıp yapıp kızlarımızın eğitiminin sürekliliği için harcadım.O 
nedenle köprü yaptıramadım. Çeşme yaptıramadım.Yoksul ve öksüz evlendiremedim. 

Bi param olsa....Bi param olsa...Önce gerekenleri yapacağım.Bu saydıklarımı yaptıracağım.Sonra 
sıra çok farklı konulara gelecek,  

Yurdumu gezeceğim adım adım. 

Ondan sonra bir şeyler yapacağım. 

Ne mi yapacağım. 

Param olsun, sıra neler yapacağıma gelsin.  

Onu da konuşuruz. 

Zekat veremedim. Fitremi aksatmadım. Kundakta ki yavrumdan yatakta ki anneanneme dek 
herkesin fitresini verdim.Her yıl hâlâ da veririm. 

Zekat veremedim. 

Zekat veremedim ama her ay vergimi peşin ödedim. 

Devlet memuru olarak peşin verdim vergimi.  
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Vergimi zekatıma tutmadım.Tutmuyorum.Tanrı büyüktür. Bağışlayıcıdır. Evim, arabam, diğer 
dünyalıklarım var.Bunlardan birini satıp diğerlerinin zekatını vermem gerekiyor.Zekat 
veremiyorum. Aklım yatmıyor. Bir kenarda da günlük giderlerimden artan param yok. 

O nedenle zekat veremiyorum. 

Bunda da Tanrının büyüklüğüne sığınıyorum. 

Tanrı büyüktür. Bağışlayıcıdır. 

Karar onun. Kim karaşır. Sorun Tanrı ile ikimizin sorunu...  

Uzun yıllardır camilere gidip  namaz da kılmıyorum artık. Bunda da günahım büyük biliyorum. Ben 
çok günahkarım ama beni günaha itenler başka.Üç cuma üst üste camiye gitmeyenin kafir olacağını 
biliyorum.Biliyorum ama ne zaman namaza,Cumaya gitsem cehennemi gösterdiler.Cehennemde 
cayır cayır yaktılar beni. 

Çoklukla Atatürk’üme küfür ettiler. Hemde en ağırından... 

Peçeye, çarşafa girmeyen karıma, kızıma, anama kafir dediler. 

Kurban derilerini THK’ na verenlere yezid dediler. 

Klorlu su ile abdest alınmaz dediler. Koleradan ölenlere göz yumdular.Kurtuluş Savaşında bizi 
arkadan vuran araplara övgüler söylediler. 

Bizim toplumumuzun bir parçası olan alevileri hor gördüler. 

Sonunda beni de bi-namaz ettiler. 

Ben bunların arkasında namaz kılmıyorum, kılamıyorum.Camiiye gitmiyorum artık.  

Günaha mı giriyorum. 

Kim demiş; 

Evliyalar, embiyalar, nebiler gözlerini kapayınca Mekke’de Medine’de namaz kılmıyorlar mı? 

Ben de gözümü kapıyorum, istersem Mekke’de, istersem Medine’de namazımı kılıyorum. 

Tanrının kullarına sunduğu, sunmak istediği dünyada yaşıyorum. 

Cenneti sırattın bu yakasına çekmek istiyorum. 

Gözümü  kapayınca da namazımı Mekke’de kılıyorum. 

Kime ne ... Kim karışır. 

Bilmeyenler bilmedikleri konularda akıl yürütüp günaha girmesinler.Gözümü kapatınca ben 
istersem Mekke’de, istersem Medine’de kılıyorum namazımı. Kime ne... 

Tanrım!...Bağışlayıcı sensin. Tüm kullarını biliyorsun.   Beni de görüyorsun.Sana sığınıyorum. 

Sana yakınıyorum. 

                             Günah yazma Allahım!... 
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İKİ FIKRA 

Fıkra bir; 

                                  

“İŞ İDDİAYA BİNDİ..”. 

İslam ülkelerinin birinde teravih namazı bilinmezmiş. Teravih kılmazlarmış. Teravih 

namazını bilmeyen ülkede ki kervan sahibinin biri develere yükünü yüklemiş, düşmüş 

yollara. Oğul önde, kendi arkada. Yürümüşte yürümüşler. Develeri sürmüşler. Ülkeleri 

aşmışlar. Sınırları geçmişler. Gelmişler başka bir ülkeye. O ülkede aylardan Ramazan‘mış. 

Zaman da yatsı. Bakmışlar ki herkes namaza hazırlanıyor, onlar da develeri bir yere 

bağlamışlar, girmişler camiye. Başlamışlar kılanlarla birlikte namaz kılmaya. 

Bir, iki, üç, beş ... Namazda rekatlar sürmüşte sürmüş. Yatmışlar kalkmışlar rekatlar 

dokuz olmuş, on olmuş, oniki olmuş namaz bitmemiş. 

Bizim kervancı sinirlenmiş. 

Selam verip çıkmış namazdan. Yanındaki oğluna seslenmiş; 

“Ulee Memet!... İş iddaya bindi. Kıldık, kıldık bitmedi. Sen selam ver,çık namazdan. 

Develeri sür götür. Sür götür de işler aksamasın. Bunlar namaz nasıl kılınırmış bi 

görüversinler bakalım,” demiş. 

Deveci işi sava bağlamış. Bağlamış ama benim hiç bir savım yok. 

Tek savım var. 

Olanları olduğu gibi anlatmak. 

Deveci örneği bilmediğim konularda yarışa girmek, düşünce üretmek değil... 

Bu konuda da hata işliyorsam, sana sığınıyorum. 

Sana yakınıyorum. 

                                                      Günah yazma Allahım! 
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Fıkra iki;  

                   NAMISIM Bİ PARALIK OLUYO...  

Fatma, Fadime, Döndü, Zöhre, Zahide, Vahide, Alime daha onca kişi  güzel bir İlkbahar 

günü dam üstüne çıkmışlar. Kimisi yün eğiriyor, kimisi çorap örüyormuş. Fıkra, oyun, 

anı, öykü derken birbirlerini kırıp geçirmişler. O kahkaha ve eylencenin arasında iş el 

şakasına dönüşmüş. Alt alta üst üstelikte yetmişlik Zöhre Teyzenin donunun lastiği 

kopmuş. O da çekilmiş aralarından. Geçmiş damın kenarına. Çıkarmış ayağından donunu. 

Bağdaş kurmuş oturmuş. Fadime Ananın yakasından çatal iğneyi almış. Başlamış 

donunun lastiğine geçirmeye. Orta yerdeki oyun, şaka bitmediğinden Fadime Ana yanına 

yaklaşmış. Başındaki örtüyü çekivermiş. Zöhre Ana olğunluğundan kızmamış, 

bağırmamış. Taaa ki içlerinden biri;“Köyün alt yakasından atlılar geliyor!...” diye 

bağırıncaya dek.Zöhre Ana şöyle çipil gözleriyle köyün alt kaşına bakmış. Karaltıyı 

görmüş. Hemen o anda aklı başına gelmiş. Başının açık olduğunu düşünmüş. Bağdaş 

kurup oturduğu yerden yan yatmış, biraz ötedeki Fadime Anaya seslenmiş. 

“Kız Fadimeee!... Arımı namısımı bi paralık etcen...Şu dartımı veee‘de başımı 

örtem.Başımı örtem de  namısımı goruyem...” demiş. 

Bağdaş kurup yan yatarak Fadime Anaya uzandığı an, donsuz olan kıçı açıkta kalmış. 

Donsuz olan kıçını oradakilerin çoğu görmüş. İçlerinden biri seslenmiş. 

“Zöhre Ana... Zöhre Ana... Başının örtüsünü boşver. Kıçının açığını düşün. Gelen 

atlılar şimdi kıçını görcekler. Kıçını ört. Kıçını.”demiş. 

Zöhre Ana sinirli sinirli;“Kıçımı köylü ...sin. Sen şu başımın dartısını ver de başımı 

örteyim. Başımı örteyim de namısımı kapayayım.” demiş. 

Ahlak ve namus denen olgu kıçta mı, başta mı? Yoksa lastiksiz donda mı? Ona siz karar 

verin. Ben burada bildiklerimi anlatacağım.  Burada anlattıgım fıkralar halkın bilgi 

birikiminden süzülüp gelenler.Ben sizlere fıkra değil,bundan sonra olay anlatacağım. 

Şimdi gelelim olaylara... 
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Sorunları Çözmede Kesin ve Kısa Yolun Çizgisel Güldürü İle Anlatımı

15 Şubat 2009 
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Şimdi de Şiir Dili İle Bir Öykü.... 
 
 
SÜNNET Mİ ?   
FARZ MI  ? 
  
1955 Muhacırı Şirzat'ın 
Sünetsiz olduğunu 
1999 da anladı 
Şirzat'ı salacakta yıkayan imam. 
  
İçin,  için 
"Gavurun Dölü, "  "Gavurun Dölü , " diye diye  
Alacağı parayı düşünerek  
Yıkadı yüdü sesini çıkarmadan. 
  
Yedi mevlidinde 
Aldığı parayı az buluca  
Açıklayıverdi bildiğini. 

Oysa ki 
          1945'te  
          Tam sünnet olacakken Şirzat. 

                           Yasaklanmıştı 
                                           Düğünler,  
                                                   Bayramlar. 
                                                          Sünnetler,  

Suyun öte yakasında  
Şirzat'ın köyünde. 

  
1947'de ölen  
Şirzat'ın dul anası Şaziment 
Ve de  
1955 muhacırı  

                   1959 da karısı olan Kısmet, 
                     Yaşamışlardı  
                       Suyun öte yakasında 
                                                     Yasakları. 
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1954 seçimlerinden sonra  
Özel yasa ile gelmişlerdi 
                   Anavatan'a 
  
Anavatan'da 
Şirzat'ın düğününden 
           Dört yıl önceki toplu sünnette 
           Ondokuz yaşında ki Şirzat 
           "Ben de sünnetsizim, "  
            Deyemedi. 
  
1960 ta karısı olan Kısmet 
            Hiç bir zaman  
             Hiç bir yerde 
            Anlatamadı öykünün aslını  

            Utancından. 
  
Son yolculuğunda  
Son kez yıkayan imama göre  
              "Gavur, " olan 
                           Şirzat., 
  

Sünnetsiz doğdu,  
Sünnetsiz öldü. 

  
              Sünnet mi,  
              Farz mı ?  . . .  
                    Her bildiğini 
                         Tam bilmeden 

                         Açıklamak . . . .  
 
                                           Yılmaz SUNUCU 
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MANŞALLAH!... 
               MANŞALLAH!... 

                                 MANŞALLAH!.. 

Ankara’da otobüs  garajı 1970 lerde D.D.Y.nin yanında idi. Hem kentin ortasında 

kaldığından hem de yetmezliğinden garaj oradan kaldırıldı..Garla garaj...Ulaşımın iki ucu. 

Hem de yanyana. Ne güzel düşlenmiş.Garaj yapıldığında büyüklüğü göz 

dolduruyordu.Sonradan yetersiz kaldı.Yenisi yapıldı.Yeni yapılan daha da büyüktü.Garın 

yanındaki garajdan önce garaj Etlik’te idi.Ondan önce de Akköprü’de.Daha önceden 

Kızılay’daki birkaç çift katlı bahçeli evler, büyük ulaşım kuruluşlarının, Denizciler 

Caddesindeki bürolarda diğer ulaşım kuruluşlarının, bilet satış ve otobüslerin kalkma 

noktalarıydı. 

Yedek subaylıktan önce Samsun’da çalışıyordum.Samsun, Ankara otobüsleri Kızılay’da 

kendilerine özgü yerelerde indirme bindirme yapıyorlardı. Ankara, Izmir arasında çalışan 

otobüslere de buradan biniyordum.Ana, baba memleketine, kendi kentime geliyordum. 

Gereksinmem olmadı.Denizciler Caddesini kullanmadım. Orada ki otobüslerle  

tanışmadım.Bayburt’ta ki Yedek Subaylık görevimden  sonra 1968 yılında   Kırşehir'e 

atandım.O yıllarda  Kırşehir otobüsleri Denizciler Caddesinden kalkıyormuş. Ankara'ya 

sabahın erken saatinde inmiştim. Denizciler caddesinin yolunu tuttum. Kırşehir 

otobüslerinin yerini buldum. Sabahın kör karanlığında otobüs bürosu daha açılmamış. 

Biraz dolaştım. Yeniden geldim. Baktım camdan içeriye. Masanın arkasındaki sandalyeler 

kıpırdamaya başladı. Battaniyenin altından elbiseleri ile uzanmış birisi çıktı. Açtı kapıyı. 

Bana sordu. 
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“Nö'ron hemşerim?...” 

“Kırşehir'e gidecektim,” 

“Daha yazane açılmadı,” 

 

Daha ağzımdan ikinci sözcük çıkmadan kapadı kapıyı yüzüme. Kaldım ben gene sokakta. 

Biraz sonra yanda ki  pastaneye benzer bir yer açıldı. Arkasından ben de içeriye  girdim. 

İçecek, yiyecek birşeyler istedim. Daha ocağı yakmamış. Öyle dedi. Oradan da çıktım. 

Yeniden Kırşehir otobüslerinin kalkacağı yere yöneldim. Yeni bir görevli geldi ise veya o 

ilk kişi derin uykusundan uyandıysa Kırşehir otobüslerinin saat kaçta olduğunu 

soracaktım. Bu kez kapı açıktı.Biraz önce ki kişi uykulu gözleriyle içeriyi süpürüyordu. 

Küçücük yer toz duman kaplanmıştı. Askerliğimi doğuda yaptığım için üzerimde kalın ve 

uzun bir palto vardı. Cübbe örneği. Yazıhanenin önünden bir aşağı bir yukarı giderken bu 

kez yerleri süpüren kişi yeniden bana sordu. 

“Gırşeer'in neresine gitcen arkedeş...” 

“İçine.” 

“Necisin?” 

“Hocayım.” 

“Ne'de hocasın...” 

“Cacabey'de.” 

Cacabey sözcüğünü duyunca adam bir hoş oldu. 

Ben daha önce Cacabey sözcüğünü duymamıştım.Bakanlıktan atamam Cacabey diye 

yapılınca oradakilere sordum. Kırşehir’i tanıyanlara da sordum.Cacabey ortaokulunu bilen 

çıkmadı.Köyleri, kasabaları gösteren haritalara baktım. Cacabey diye bir yerleşim yeri 

yoktu. 
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Yok olan bu yerin adını duyunca bu kişi bi tuhaf olmuştu.Sokakları süpürmekten vazgeçti. 

Attı elinden süpürgeyi.Koştu içeriye. Hemen yaktı sobayı.Beni çağırdı. 

“Buyur Hocam...Sobayı yaktım,” dedi.Kendiside çıktı gitti.   

Sobanın kenarına geçtim.Elimi, ayağımı, önümü arkamı ısıtırken sobayı yakıp dışarıya 

çıkan kişi, elinde üzeri dolu bir tepsi ile geri geldi.Kahvaltı tepsisi ile.Koydu tepsiyi  

önüme.Ben daha sağol demeden; 

“Bak bunlar iki kişilik. Bak çay iki bardak.Senin için de gattırdım.” 

Gerçekten herşey iki tane idi. 

Masanın üstünde ki tepsinin etrafına oturduk. Biraz önce bana kapıyı açmayan kişinin 

sofrasındaydım.Arkadaş yeniden sordu.   

“Demek arkedeş, Cacabey’in hocasısın?...” 

“Heee...Cacabey’e hoca olarak gidiyorum.” 

Ben Cacabey sözcüğünü ağzımdan çıkarmadan o sıralıyordu. 

“Manşallah!.. Manşallah!.. Manşallah!..” 

Neden maşallah çektiğini anlayamadım.Ama o ara sıra ekliyordu. 

“Baya gençmişsin de..Kimbilir ilmin de ne derindir...Sen Cacabey’e Hoca olduğuna 

göre baya böyük hocasındır...” 

Ben ne büyüğüm ne de küçüğüm deyemedim. O benim üzerime kendisi konuşup kendisi 

yargıya varıyordu.Ben Cacabey üzerine soru sormak istiyordum.Ağzımdan daha Cacabey 

sözcüğü çıkmadan o arkadaş hemen sıralıyordu 

“Manşallah!.. Manşallah!.. Manşallah!.. Kim bilir sen ne böyük hocasındır... İlmin 

kimbilir ne de derindir...” 

Sofradakiler gözüne az geldi. Bi koşu gitti. Yeniden birşeyler getirdi. Bana birşeyler 

vermek, birşeyler armağan etmek istiyordu. 
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İlk sorumda kapıyı açmayan, yüzüme bakmayan kişi gitmiş yeni birisi gelmişti. 

Otobüs geldi. Sabah 6,30 otobüsü yanaştı. Ben Cacabey üzerine tek soru soramadan 

otobüse bindim. Kırşehir’in yolunu tuttum. 

25 yaşımda, üç günlük sakalımla, cübbe görünümlü paltomla Kırşehir otobüsü ile 

Cacabey’in yolunu tuttum. İndim Kırşehir’e. Bir otel buldum. Otelciye sordum. Cacabey 

neresi diye. Otelin yanındaki camiyi gösterdi bana. Ben camiye bakarken sorumu 

yineledim. 

“Cacabey Ortaokulu caminin neresinde?” dedim. 

“Ne ortaokulu... Cacabey camidir da... Cami...” dedi. 

Kırşehir’de Cacabey Ortaokulu yokmuş. 

1968 yılında Kırşehir’de Cacabey Ortaokulunu Kırşehirli iki Mustafa ile beraber kurduk. 

Cacabey cami imiş. Din ve astronomi araştırmacısı Cacabey kurmuş bu camiyi. Cacabey 

namaz sonrası yıldızları gözlemlediğinden caminin kubbesi camdan idi. Belkide dünyada 

kubbesi cam olan tek cami idi. 

Namazdan sonra selam verip şöyle bir kubbeye baktığında gökyüzü görünüyordu tüm 

aydınlığı ile.  

Ankara’da otobüs yazıhanesindeki  arkadaş beni Cacabey’in imamı sanmış. Üç günlük 

sakalımla. Cübbe görünümlü paltomla. İmam sanmışta hemen arkamdan gelen diğer  

otobüs  şöforleri ile haber salmış. 

“Cacabey’e yeni bi hoca geliyo... Hem genç, hem nurani... Hem de çok derin.” 

diyerek. 

Bu övgüler benimle birlikte gelmiş Kırşehir’e. Hatta benden de önce. Bunu Mermerler 

Turizm’in şöförü Köçek Hasan söyledi bana sonradan.  

Ünüm, şanım Kırşehir’e dek gelmekle kalmamış, Tosunburnu köyüne dek ulaşmış. 

Bunları da  sonradan Çöl Pazarı isimli kumaşcı dükkanının  sahibi Cemal söyledi bana. 
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Beraber çalıştığımız Mustafa’lardan birinin babaanneside duymuş benim derinliğimi. Taaa 

Tosunburnu köyünden duymuş ta Mustafa ile  haber salmış. 

“Dedenin elliikinci  mevlidini senin arkadaşın Cacabey’in o genç hocası 

okuyuversin.Cacabey’in o genç, derin hocasını dedenin mevlidine getirmezsen sana 

hakkımı helal etmem” demiş. 

Ünlendim bir kez. Anım, şanım köylere dek yayılmış. Ben hiç uğraş vermedim. Hatta 

Ankara’da ki söyleşimden önce ve sonra öğrencilerime bile “ Hocam!...” diye 

söyletmedim. Söyletmem de. O yanlışlık bir kez oldu. 

Oldu bir kere... 

Denizciler Caddesi’ndeki otobüs görevlisi sormuştu bana. 

“Kırşehir’de ne yapacaksın?...”diye. 

Ben de onun anlayacağı dil diyerek, 

“Cacabey’e hoca tayin oldum.” dedim. 

Cacabey’in cami olduğunu bilmiyordum ki... 

Cacabey Ortaokuluna öğretmen olmaktansa Cacabey’e imam mı olsaydım. 

Neden mi? 
Onu da “ Nasıl mevlüt okudum” bölümünde okuyun. 

Okuyunda siz karar verin... 
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NASIL MEVLÜT OKUDUM... 

Mustafa’nın dedesi ölmüş. Üzüldük. Üzüntümüzü bildirdik. “Allah rahmet eylesin,” dedik. 

Mustafa bizim kadar üzülmedi. “Yaşlıydı,ne diyelim...öldü işte. Allah rahmet eylesin,” dedi.  

Biz üzüldük. Çok üzüldük. 

Mustafa; “Doğum ölüm. Aradaki yol kısa veya uzun... Uzun bir yol yürüdü. Tüketti 

yürüyeceği yolu. Öldü,” dedi.Biz acısına katıldık. Ne yapılacaksa yapalım. Ölüm doğal ama 

ölümden sonraki son görevimizi de yerine getirelim dedik. 

Bana ; “Ne olursa yapar mısın?” dedi.  

“Neden yapmayayım,” dedim. 

“Köye gideceğiz. Dedemin elli ikinci mevlüdünü sen okuyacaksın,” dedi. 

“O da nereden çıktı,” diyecektim ki Musafa sözünü tamamladı. Hem de kahkaha ile. 

“Ünün ve şanın köye dek gitmiş. Elli ikinci mevlüdünü sen okursan, dedemin günahları 

daha çabuk, daha kolay aklanacakmış. Ebem öyle dedi. Cacabey’in genç hocasını al getir. 

Senin arkadaşınmış. dedi. Ya gider mevlüdü okursun, ya da dedemin günahlarını çekmeye 

hazırlan. Çünkü köyde mevlüt için her hazırlıklar tamamlandı. Sana da haber salındı. 

Bundan sonra olacakların günahı da sevabı da senin üzerine,” dedi. 

Ben;  “Böyle saçma sapan konuşma. Saçmalama... Mevlüt okumak ne, ben neyim?... Mevlüt 

okumanın da bir yolu yöntemi var. Bir kuralı var. Olacak iş üzerinde duralım,” dedim. 

Olay önceden karara bağlanmış. Her şey hazırlanmış. Ben ne denli dirensem sonuç değişmeyecek. 

Mustafa son sözünü söyledi. “İster he de, ister yo... Köyde senin mevlüt okuyacağın 

duyulduktan sonra dedemin arkasından gözyaşı dökenler ağlamalarını bıraktılar. ‘Hiç 

olmassa elli ikisi derin bir hocaya nasip oldu. Hem nurani yüzlü, hem de çok derinmiş.’ 

diyorlar. Git ne söyleyeceksen onlara  kendin söyle. Ne derinim, ne de nurani... Ben hoca 

falan da değilim... Ben öğretmenim, öğretmen... de. İstersen ben mevlüt falan bilmem de. 

Anlat bakalım köyde anlatabilecek misin... Ben anlatamadım. Bana arkadaşını kıskanıyor 

dediler. Git, sen kendin anlat,” dedi. 

“Eee... Ne olacak şimdi?” dedim. 
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“Olacağı falan bu. Köye gideceğiz. Mevlüdü okuyacaksın. Sevabına kavuşanlar kavuşacak. 

Ebem de ölü kocasının arkasından son mutluluğunun tadına varacak,” dedi. 

Kaçmak kurtulmak yok. Mevlüdü okuyacağız.Önceden bildiklerime baktım. Mevlüdü buldum 

kitaplardan. Yeniden okudum birkaç kez. Son yargımı söyledim. 

“Duaları okuyamam. Kuran'dan sureler okuyamam. Ben biraz Süleyman Çelebi’nin 

mevlüdünden, biraz da Mehmet Akif’in Çanakale Şehitleri’nden okurum mevlüt 

makamında. Birkaç da ilahi eklerim. Yaşamımın ilk yanlışını yapmış olurum,” dedim. 

Gittik köye. Köyde hazırlanmışlar. Kuzuları, koyunları kesmişler. Keşkekleri, pilavları pişirmişler. 

Helvaları, lokumları, gül sularını sıralamışlar. Girdik odaya.Baş köşeye aldılar beni. Hoş geldiniz. 

Hoş geldiniz. Hoş geldinizlerden sonra merhabalar başladı.  Kişi sayısına eş hoşgeldin, hoşgeldin 

sayısına eş merhabalar sıralandı. Önümüze küçük bir masa getirdiler. Rahle örneği. Ben 

çantamdaki  kitapları çıkardım. Mevlüdün, Çanakkale Şehitlerinin, İlahilerin bulunduğu sayfaları 

açtım.Yanımdaki arkadaşlarımdan biri dua okumaya başladı. Karşımızda ki kitle toparlandı. 

Yayılanlar, ayaklarını uzatanlar derlendi. Sıra bana geldiğine yanında dualar okuyanın bana 

dürtmesinden anladım. Ben başladım Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitleri’ni mevlüt makamında 

okumaya. 

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!...  Göktem ecdat inerek öpse o pak anlı değer!..“ 

diye sesimi yükselttikçe “Allah!...” sesleri benim sesimin üzerine çıkıyordu. Biraz sonra Allah 

seslerine hıçkırık sesleri karıştı. Hıçkırıklar daha da artı. Bu kez hıçkırık seslerine sümük sesleri de 

karıştı.Herkes ya ağlıyor, ya burnunu, çekiyor, ya da “Allah!...” sesleriyle gökyüzünü 

yırtıyorlardı.Mevlüt okunmaya başlandığı an toparlananlar bu kez iyice dağıtmışlardı. Ağlayanlar, 

sümüğünü çekenler biribirlerinin üzerine kapanıyorlardı.Ilahileri okumak aklıma geldi.Önümdeki 

yazılı kağıtlardan ilahilerin olduğu sayfayı bulamadım.Aklıma Aşık Ihsani’den bir parça geldi. 

‘’Bu memleket!..... Bunca emek!.....Bizim dostlar!....Bizim bizim!....’’ diye başlayan 

dörtlüklerini marş temposuyla okumaya başladım.Bu da yetmedi. Yas, figan ve sümük sesi 

birbirine karışıyordu.  

Bu kez Ruhi Su’dan; ‘’Su başında durmuşum....Çınarla ben.... Ve bir de kedi.’’ ezgisi aklıma 

düştü.Onu da okudum. Daha önceden ilahiler de okumuştum.Başka ilahiler aradım önümdeki 

kağıtlarda, yoktu. Hemen aklıma dualarla toparlamak geldi.Çanakkale’den kurtuluş 
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savaşına,oradan sınır boylarına, sınır boylarından ülkemize, kentimize, köye ve içinde 

bulunduğumuz konuta konut sahibine, ölen kişiye, yakınlarına tüm dua bekleyenlere dek kapsamı 

genişleterek duamı uzattım da uzattım.Sonunda toparladım. 

‘’Allah kabul etsin.’’deyip son sözümü söyledim. 

‘’Amin!..’’ sesi odayı kapladı.Herkes toparlandı.Yayılıp yanındakinin üzerine yatanlar ayaklarını 

altlarına aldılar. Ellerini havaya açarak başladılar içlerinden dua etmeye.Çoğu yüksek sesle 

konuştuğunun, duasını yüksek sesle yaptığının farkında değildi.Mevlüdün arasında lokumlar 

dağıtıldı. Gülsuyu dağıtıldı.Tütsü dolaştırıldı.Mevlüt bitti. Yemek sofraları kuruldu. Kuzular, 

pilavlar, helvalar yendi. Yemekten sonra yemek duasını da bana yaptırdılar. Bir süre daha söyleştik. 

Öncelikle bize, hocalara kahve geldi.İzin isteyip gitmek istedim. Ölü sahibinin, Mustafanın ebesinin 

elini öpüp“Allahaısmarladık„demek istediğimi belirttim.Geçtim yan odaya.Yaşlı kadın 

hazırlanmış.Elini öptüm. 

“Allah günahlarını bağışlasın. Gene de sanslı imiş.Arkasından sizin gibi onu saygı ve sevgi 

ile anacak kişiler bırakmış,” dedim.Daha sözlerimi bitirmeden bana sarıldı yaşlı teyze. Sarılırken 

arkamı sıvazlıyordu.Salt ‘’Sen de çok derinmişsin manşallah!’’diyebildi.Bana sarılırken eli 

ceketimin cebine girdi.Cebime birşeyler koydu.Uzaktan Mustafa ile göz göze geldik. O 

“Sus!..Sus! „ İşareti yaptı.Yaşlı teyze beni bıraktı.Köşede duran bohçayı aldı.Hıçkırıklar arasında 

bohçayı bana uzattı. 

“Bu sana münasip,” deyebildi. 

Ben hiçbir şey deyemedim. Bohçayı aldım.O anda Mustafa hala işaret ediyordu.”Al...Al..”.diyerek. 

Bohçayı da aldım. Ayrıldık köyden.Döndük kente.Sordum Mustafa’ya.“ Nedir bunlar,“ dedim. 

Bohçanın içinde ki Mustafa’nın dedesinin paltosu imiş.Hasta olduğundan dikildikten sonra bir kez 

olsun sırtına geçirememiş.”Ağzı ilimli, abdestli namazlı birisine nasip olsun,” demiş ebesi.Bana 

verdiği için de çok mutlu imiş.Cebimde ki zarfı münübüse bindiğimiz anda bana sormadan almıştı 

Mustafa.“Palto senin olsun ama bu parayı sana tek başına yedirtmem,“ dedi.Zarfın içindeki 

parayı tüm arkadaşlar birlikte saydık. 

Para ne kadar mı idi? Ölçü söyleyeyim size. O günlerdeki aylığımın yarısından çoktu... 

“Bu parayı beraberce yiyeceğiz,” dedi arkadaşlar. 
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Parayı beraberce yiyeceğimize kızmış gibi yaptım. Birkaç gün sonra, eve götürdüğüm palto 
bohçasını getirdim. 

“Benim paramı kimler yedi ise, bu paltoyuda onlar giysinler,” dedim. 

Koydum bohçayı masanın üzerine. 

Mustafa çok ciddi bir şekilde dışarı çıktı. Okulun hizmetlisini çağırdı. Hizmetli Kadir geldi. 

“Al şunu da bu kış sırtın üşümesin,” dedi. 

Kadir sordu.“Bu da ne?” diye. 

Mustafa Kadir’in sorusunu yanıtlamadı. 

“Üzümünü ye, bağını sorma. Giy paltoyu, bu kış üşüme...” dedi. 

Hizmetli hiçbir şey anlamadı. Sağolun diyerek elinde palto ile çıktı odadan. 

Ay başı geldi. Maliyede para yokmuş. Bu o ayda ücretlerimizi alamadık.  

Üç aydır ücretlerimizi alamıyorduk. 

Mustafa’ya ;"Var mı okunacak başka mevlüt?" dedim. 

Mustafa; “Alıştın ha...” dedi. 

Keşke mevlüt okumanın arkasını getirse miydim?... 

Bir mevlüt kaç saatte okunuyor... Bir mevlüdün getirisi yarı maaştan da çok. 

Hem de peşin. Hem de aşlı ekmekli. Ve de paltolu... hı... ne dersiniz. Karar sizin. 

Adresim Mustafa'da. 

Sizlerden haber bekliyorum... 
Tanrım...Bu olaylarda günah veya suç varsa beni günahkar kılma. 
Tüm bu olaylar benim dışımda gelişti. 

Yeniden yakarıyorum sana 

                                                     Günah yazma Allahım... 
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DÜĞÜNLERİMİZİ BİRLİKTE YAPTIK. 

KAYGILARIMIZA, SEVİNÇLERİMİZE KATILDIK. 

NEDEN DÜŞMAN OLDUK,  

                                                NEDEN?... 

Askerden önce 1965 lerde Samsun’da idim. TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası) 1965 de 
kuruldu. TÖS’den önce TÖDMF (Türkiye Öğretmen Dernekleri Mili Federasyonu,)vardı. O 
yıllarda bu örğüt öğretmenlerin en geniş  kitle örgütü idi.Arkadaşlar gençsin, enerjiksin dediler. 
Beni TÖDMF’nunun Samsun Bölge Başkanlığı’na getirdiler. O arada yıl 1965 oldu.Türkiye 
Öğretmenler Sendikası’nı TÖS’ü kurduk. Onun kurultayında da başkanlık üzerimde 
kaldı.“Sendika derneğin yetki ve yükümlülük olarak bir üzerindedir“ dedik. Derneği kapattık. 
Zamanımızı ve enerjimizi sendikaya ayırdık.Derneğin de, sendikanın da çalışmalarını kitle ile 
yürütüyorduk. Lokal çalışmalarımızın yanında kültürel etkinliklerimiz de vardı. 
Sözgelimi bugüne dek gelen özençli tiyatroların içinde en uzun soluklusu olan Samsun Oda 
Tiyatrosunu arkadaşlarla birlikte biz kurduk.  İlk oyuncuları da biz olduk. 
Bunu niye mi anlattım.  
 

 

 
Okulda aldığımız eğitim gereği yaşamda toplumla, kitle örgütleri ile iç içe yaşadık. Yaşantımda  yer alan 

kitle örgütlerinden birisi de Samsun Oda Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer almamdır. 1963' te Kamp 17 
oyununda Yılmaz SUNUCU ve Ferdi AKARNUR 
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Kamp 17 Oyunundan farklı bir sahne; 

Masanın üzeride oturan açık renk elbiseli Kıdemli. Başçavuş Yılmaz SUNUCU,Yılmaz Sunucu’nun 
arkasında ayakta olan Kayhan ARAL,önde taburenin üzerinde ayakta olan Mehmet GÖKÇEfotoğrafın 

solunda yarım görüntülü Cemalettin Etlikavaklığil,masanın önünde taburede oturan Ferdi AKARNUR’dur. 
(Ferdi AKARNUR’un günümüzde bir çok uzun soluklu  TV dizisinde rol almakla birlikte bu dizilerden biri de  

“Çocuklar Duymasın, ” dır.Ferdi Akarnur’un bu dizideki rol adı  “Konsolos Kemal,” beydir.) 
Samsun Oda Tiyatrosunun kuruluş kadrosunda yer alan tüm oyuncular ise; Cemalettin Etlikavaklığil, İsmet 

Tahtacı, Kayhan Aral, Yafes İncepınar,  Ferdi Akarnur,  Yılmaz Sunucu, Mehmet Gökçe, Refik Moral, 
Yalçın Çakır, Şefik Döğen, Bayram Kethuda, Atila Turan, Muammer Pektaş, Enver Özgün, Celal 

Caneroğlu, Mehmet Şafak, Rıza Akyüz, Sezai Dilli’den oluşuyordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samsun Oda Tiyatrosu - 1963 yılında Vatandaş Oyunu ileTokat Turnesinde.. Ön sırada Yılmaz SUNUCU ve 
Şefik DÖĞEN (Şefik DÖĞEN 1965 yılından günümüze Devekuşu Kabare Tiyatrosunun içinde  

ve farklı oyunlarla  filmlerde yer aldı...) 
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Meslek örgütümüzün, sendikamızın salt adı yoktu. 
Milli oyun ekibimiz vardı. 
Halkla ilişkiler ekibimiz vardı. 
Daha başka ekiplerimiz de vardı. 
Yayın ekibimiz. “Eğitim” isimli haftalık bir dergi çıkarıyordu. Milli oyun ekibimizin çalıştırıcısı 
Samsun Imam-Hatip Lisesi Müdürü M.Ali Gürdemir’di.. Salt oyunlarımızı çalıştırmıyordu. 
TÖS’ünde üyesi idi. 
TÖS’ten sonra çok geçmedi. Milliyetçi Öğretmenler Derneği kuruldu. Bu dernek Samsun’da 
yönetim kurulu üyelerini  oluşturacak öğretmen sayısını zor oluşturdular.İlçelerden de üye 
kayıtlarına başladılar. İlçelerden ve çevreden emekli öğretmenlerin de katılımlarıyla yasal kurulları 
oluşturacak sayıya ulşaştılar.Nasıl oldu bilmiyorum. Masaları vardı çuhadan. Koltukları vardı 
maroken. Lokallerinde yerler halı kaplı idi. Ankara’da da  genel başkanları Selehattin Arıkan isimli 
birisi idi.. Samsun‘da üye sayıları yönetim kurulunu zor oluşturmasına karşın lokalleri çok güzeldi. 
Bu dernek kurulduktan sonra bizim çalışmalarımız çok ters değerlendirilmeye başlandı. Özellikle 
İmam-Hatip’te çalışan öğretmen arkadaşlar ve Yeni Ses isimli yerel gazete bizi ters 
değerlendiriyorlardı. 
Bir yılbaşı gecesi lokalde yaptığımız toplantıyı, 
“TÖS’lü öğretmenler milli benliğimizde yeri olmayan yılbaşını sabahlara kadar kadınlı 
erkekli, içkili sazlı kutladılar“ şeklinde topluma yaymaya çalıştılar. Yeni Ses gazetesi bu tümceyi 
baş manşet yaptı. Tombala oynamış, limonata içmiştik. Evet sabahlara dek milli oyun oynamış 
eğlenmiştik.  
Yasal hakkımı kullanarak Yeni Ses gazetesinin yalan haberine açıklık getiren karşı yazımı 
gönderdim.Onlarda yasal haklarını kullanarak gönderdiğim yazıyı baş manşetten aynı puntolarla 
verdiler. Fakat  benim yanıtımda ki sözcükleri de kendi haberlerde ki sözcüklerin harf sayısına 
bölerek ve puntolarını da kendi haberleri ölçüsünde verince benim yanıtım okunmaz olmuştu.  
Hadi zorla da okunabilirdi ama daha önce gazetelerini kurumlara kuruluşlara evlere okullara 
karşılıksız bırakırken bu haberin olduğu gazeteyi salt yasal olarak il katında vermek için yirmişbeş 
adet basmışlardı.  
Yalan haberlerine karşı yasal hakkımızı kullanarak verdiğimiz yanıtın bulunduğu gazetenin sayısını 
biz zor bulduk. 
İmam-Hatip okulu veya Milliyetçi Öğretmenler Derneği kaynaklı bu karalamaların ardı arkası  
kesilmedi. Bu karalamalardan sonra TÖS’ün yönetiminde olan öğretmen arkadaşların tümünün 
atamaları sudan nedenlerle Türkiye’mizin herbir yanına yapıldı. Ben askerlik için başvurmuştum. 
Atama yazımdan önce askerlik yazım geldi. Askere gittim. 
Yedek subay okulunda da altı ay boyunca bölük komutanımız binbaşı başımın etini yedi. 
“Yazılılarına güvenme... Piyadeciliği unutma. Kıtaya çavuş gidebileceğini aklına koy.” dedi 
durdu. 
Binbaşıma  “Neden... Niçin,” diye sormadım. Soramadım. 
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Bilgi formumda sendika başkanı olduğum yazılı imiş. Belki de binbaşımım sözlerinin gerekçesi o 
idi.Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar bizden bir dönem önce idi.Yedek Subay Okulunda ki altı 
aylık öğrencilik döneminden sonra burada kalmış.Asteğmen olarak bizim takımın da komutanı idi.  

83. Dönem Yedek Subay Ok. 3. Bl 2. Tk. arkadaşlarım ve takım komutanımız Astğm. Uğur Dündar. 
 
Yedek Subay Okulumuzdaki son  piyadecilik sınavlarını o yaptı. O yaptı da piyadecilikten geçtim. 

Binbaşım yapsa sınavı geçer miydim, kalır mıydım bilemiyorum. 

Yalnız Uğur Dündar Asteğmenim hem sınav yaptı, hem not verdi. Hem de; 

“Hadi gene gözün aydın. Paçayı kurtardın...” dedi.  

Ne suçumu sorabildim, ne de gerekçesini.Ne de bu tümcenin ne anlama geldiğini...  

Altı ay yedek subay okulundan sonra Bayburt’ta  kıta  görevimi oniki ay Asteğmen aitı ayda  

Teğmen olarak onsekiz ayda tamamladım. 

 Millet için... Memleket için. 

Askerlik anıları hiç bitmezmiş. Benim de bitmiyor. Benim de anılarım çok.  

Hele şunu hiç unutamıyorum;  

Kıt’ada 35-40 yaşlarında Kürt bir askerim vardı. Türkçe bilmiyordu. Saat 17’den sonra okuma-

yazma  kursu açacağımı söyledim. Altan KOZAN Üsteğmenim olumlu buldu. Cengiz Taner 
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Albayıma aktarmış. O da olumlu bulmuş. Olur çıktı. 25-30 öğrencim oldu. Birisi de işte o Kürt 

Memet. Tümü  hem okuma-yazma öğrendiler, hem de Kürt Memetler Türkçe öğrendi. En çok 

ilgiyi de onlar gösterdi.Kurs sonunda tören yaptık. 

Türkçe bilmeyen Memet’im kurs sonrası yapılan törende kitleye karşı ne dedi biliyor musunuz. 

Onu da anlatayım.  

“Vala-il azim... Allah-i kerim, sen Allahsın teğmenim Allah..”dedi.  

“Ne demekmiş o. Şimdi çarpılacaksın, dedim.  

“Töğbe töğbe. Sen Allahsın vallaha... Allah beni yarattı, sen okuttu yarattı... Sen Allahsın 

vallahi.”  dedi. 

Türkçeyi bu denli öğrenebildiğinden kurduğu tümceler yarım yarımdı. Eksikti. Yarım yarım 

tümcelerle şunları söyledi. 

“-Allah beni yarattı. Sen okuttu yarattı. Sen Allahsın vallahi” dedi. 

Kürt askerlerimin görüşü bu idi. 1966’larda böyle demişti. Sağsa kulakları çınlasın. Onunla birlikte 

kulakları çınlayacakların da kulakları çınlasın. 

Kürt kökenli bir askerim türkçe okuma yazma ve konuşma öğrettiğim için beni tanrı katına çıkarttı. 

Yıl 2013...Ya  günümüzde olanlar... Günümüzde olanları bir kenara bırakalım demiyorum. 

Günümüzde olanlardan önce dönelim gene 1968’lere. 

1968’de askerden sonra Kırşehir’e atandım. Kırşehir’de Imam-Hatip Lisesi vardı. Orada görev 

yapan matematik öğretmeni  Birsel ÜSTEL hanımdı...Birsel hanım bizim okula da ücretli derse 

giriyordu. Her geldiğinde sinirleri gergin olurdu.  

Hep ağlardı. Nedeni sordum.Sınıfa günaydın diyerek girse homurdanıyorlarmış.Saçlarının açık 

olduğuna kızıyorlarmış.Tırnakları ojeli olsa "Günah değil mi?" diye soruyorlarmış. 

Say da say.... Saymakla bitmez. 

Hem de kimler biliyor musunuz. Onüç onbeş yaşındaki öğrenciler. Kırşehir’de üç yılımı 

doldurdum. Duyduklarımdan, gördüklerimden İmam-Hatip okullarında öğretmenlik 

yapamayacağımı anladım. Doğduğum kente atanmam yapılması için dilekçe yazdım. Dilekçenin 

hangi okula atanmak istiyorsunuz bölümünü koca koca büyük harflerle doldurdum. 
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“Imam-Hatip Lisesi dışında merkez orta dereceli oklullardan birisine.” diyerek.O yıl 

atanmam yapılmadı. Ertesi yıl da ben dilekçemi yinelemedim. Ama ertesi yıl 12 Mart geldi. 12 Mart 

1971, Muhtırası ile birlikte geldi. 

Şimdi bu muhtırayı okuyalım.    

Muhtıra metni 

1-Parlemento ve hükümet süregelen tutum, görüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş 

kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiğiçağdaş 

uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve Anayasa'nın öngördüğü reformları 

tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine 

düşürülmüştür. 

2- Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetler'inin bu vahim ortam hakkında duyduğu 

üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin partilerüstü bir anlayışla meclislerimizce 

değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek ve Anayasa'nın öngördüğü reformları 

Atatürk'çü bir görüşle ele alacak ve inkilap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir 

hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 

3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği taktirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine 

vermiş olduğu  Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi 

doğrudan doğruya üzerine almağa kararlıdır. 

Bilgilerinize.... 

 

MEMDUH TAĞMAÇ                                  FARUK GÜRLER 

     (Orgeneral)                                             (Orgeneral) 

Genel Kurmay Başkanı  ve        Kara Kuvvetleri Komutanı ve 

Milli Güvenlik Kurulu Üyesi                           Milli Güvenlik Kurulu Üyesi                    

  

CELAL EYICEOĞLU                            MUHSIN BATUR 

         (Oramiral)                 (Orgeneral) 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve                                   Hava Kuvvetleri Komutanı ve 

Milli Güvenlik Kurulu Üyesi     Milli Güvenlik Kurulu Üyesi 
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12 Mart’tan bir kaç gün sonra bulunduğumuz kentteki yetkililer diğer kentlerde ki yöneticilerden 

eksik kalmayalım demişler. Belki de ben öyle sanıyorum. Sorgusuz sualsiz benimle birlikte iki 

arkadaşı daha gözaltına aldılar. 

Üç ay önce, beş ay önce özel ödüllerle ödüllendirdiler. Bizleri başarılı öğretmen gördüler. Övgüler 

üzerine övgüler söylediler.11 Martta en değerli öğretmendik. 12 Martta göz altına aldılar. 12 

Mart’ta gözaltına almakla kalmadılar. Başarısızdır. Meslek dışı bırakalım demeye başladılar. 

Meslekten atmak şöyle dursun bizleri sorgusuz sualsiz zindanlara doldurdular. 

İsmat Paşa bir gece çıktı. Haberlerde şöyle dedi. 

“Sorgusuz sualsiz topladığınız bu kadar vatandaşı ne yapacaksınız. Nerelere 

dolduracaksınız?...” la başlayan demecini verdi. 

Sorgusuz sualsiz tutuklandık. İsmat Paşa’nın bu demecinden sonra sorgusuz sualsiz bırakıldık. 

Bırakıldık ama artık kötü öğretmendik. Meslekten uzaklaştırılmalıydık. Uzaklaştırılıyorduk. 

Büyük (!) bir adam çıktı. Boyundan büyük bir laf etti. O yıllarada TBMM İki kanattan oluşuyordu. 

Millet Meclisi ve Senato ismi ile.Senato’ya otuz yaşını dolduran en az bir yüksek okul bitirenler 

aday olabiliyordu. O dönem akdeniz illerinden birinin  senatörü güya büyüklük etti.  Şunları 

söyledi. 

“Bu öğretmenleri meslekten atmayalım. İmam-Hatiplere tayin edelim. İmam-Hatiplere 

tayin edelim ki hidayete ersinler...” dedi. 

İkinci yıl dilekçe vermemiştim. Atanmamı da beklemiyordum. 

“Görülen lüzum üzerine 1402 sayılı yasa gereği görevinize son verilmiştir.” yazısını 

bekliyordum. 

Yazı yerine atama emrim geldi. Hem de kendi kentime. 

Hemde İmam-Hatip lisesine. 

Atamamı durdurmak istedim. 

Ama görev yaptığım kenttede yaşanmaz olmuştu. 

Yolda giderken karşına çıkan 15-16 yaşlarındaki çocuklardan ya “Yeniden Milli Mücadele” 

isimli dergiyi alacaksın, ya da 15-16 yaşlarındaki çocuklardan dayağı yiyeceksin. 
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Dün aldım demek yetmiyordu. 

Olsun bir de bu gün al diyorlardı. 

Ankara’ya gittim. Samsun’daki M.A.Gürdemir arkadaşı buldum.Bir yıl önce M.E.B ‘nda Din 

Eğitimi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak atanmıştı. Ona anlattım.  

“Ben İmam-Hatiplerde yapamam. Beni tanımıyor musunuz? Atanmamı engelleyin. Hiç 

olmazsa okulumu değiştirin” dedim. Sözlerim yalvarmaya yakındı. 

Bu kez o bana yalvarıp yakarmaya başladı. 

“Ne olur. Yalvarıyorum. Git İmam-Hatip’e... Sizlere gereksinmemiz var. Kaçmayın, 

görevden... Oralarda sizler de görev alın,” diyordu. 

Yalvarmayı ben değil o sürdürdü. 

Atanma yazımı aldım.Atladım arabaya. Geldim atandığım doğduğum kentdeki İmam-Hatip lisesine. 

10 yıl çalıştım Imam-Hatip lisesinde.  

Çalıştım da ne oldu. Hem dinimden oldum, hem imanımdan. 

Çok günaha girdim ben, çok... 

Hala da giriyorum günaha. 

İmam-Hatip’te yaşadıklarımı anımsadıkça tiksiniyorum bazı kişilerden. Sizler  darılmayın. Bazı 

şeyler anlatılmaz. Anlatılamaz. Salt yaşanır. Tiksinmek sözcüğünün az geldiğini kavramak için bazı 

şeyleri yaşamak gerek... 

O okullardaki bazı kişileri tanıdıktan sonra bazılarının arkasında namaz kılmadığım için, 

Tanrım affet beni. 

No’lur!.. 

Sana yakarıyorum. 

                              Günah yazma Allahım!.. 
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Oldu olacak alın size kırk yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir olay..... 

 

HAZIR HATİM DUASI... 

1960 öncesi ülkemizde hazır giysi satan dükkanlar yoktu.Terzi dükkanları vardı.Elbiseleri değil iç 

çamaşırları bile terziler dikerdi.Don fanila dikimlerini her sokakta en az bir iki tane olan teyzeler 

kotarırdı.Kısacası 1960 öncesi çok şeyler hazır değildi.Doğaldı. Kaynağından 

sağlanırdı.Konserveler vardı ama yaygın değildi.Hazır yiyecekler hiç yoktu.1970 lerden sonra hazır 

yiyecekler,pastörize tereyağları, kutu sütler,hazır meyve suları çıktı.İpek mendillerin,kolalı 

peceteleriin yerini kağıt peçetelet ve mendiller aldı.Yaşam kolaylaştı(!). 

Anneler çocuklarına Beslenme Ç:antaları, eşlerine öğle yemekleri için Sefer Tasları hazırlamaz 

oldular.Okul kantinlerine ve köşebaşlarına hamburgerciler yerleşti.Ticaret kuralları ile işlemeli 

idi.Zaman içinde bunlarında isimleri yerlileşti. Ayvalık Tostu ve Yengen oldu.   

1950 lerde hatta hatta 1960 larda daha da ilerilere gidersen 1970lere dek bunları hiç ama hiç 

düşünememiştim.Çocukluğumuzda mahallemizde annemizin yaşıtı arkadaşlarına anne derdik. 

Teyze değil...İsimlerinin sonuna anne sözcüğünü takarak seslenirdik. Ayşe anne, Fatma anne, 

Behice anne, Ummahan anne gibi. 

Behice annenin evi evimizdn bir ev sonra köşe başında idi.Ummahan annenin evi diğer yönde üç ev 

sonra idi.Bunlar değil mahallemizdeki tüm annelere annemiz evde yoksa“Benim karnım aç,“ 

deyebilirdik. Aslında biz istemeden onlar sezinlerdi.Behice anne bir dilim ev ekmeğinin üzerine 

nerdek veya kese yoğurdu sürüp elimize vermesini hiç unutamam.                                  

Bu arada anneanneminde pişen yemeğim salçalı ve yağlı yemek suyuna ev ekmeği dilimini 

bandırıvermesinin tadını size daha sonra uzun uzun  anlatayım. Yıllar yürüdü 1970 oldu. Ben 

kentimizdeki İmam-Hatip Lisesine atandım ya...Buraya atanmama en çok Behice anne ve 

Gedizlilerin Ummahan anne sevindi.Behice anne eşinin ölümünden sonra sesi güzel,kendi 

güzel,gönlü güzel bir öğrencime eşi için hatim indirtebileceğime sevindi.Ummahan anne Bir gün 

evinin önünden geçerken bana seslendi.“Bizim Ali Gönen‘de saenin çalıştığın okula tayin oldu. 

Ona bakarak ol bakalım„dedi. Ali Gönen benden  birkaç yaş küçüktü. Halalık işte, yeğenini bana 

emanet ettiği için Ali Gönen Bursalı’ya benim “Bakarak olacağım„için sevindi.Bu arada Behice 
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annede görev verdi.Eşi Mehmet amcanın hatim duası konusunu açtı.Eşi İzmir’den hastaneden 

dönünce kullanması için hazırladığı hiç giyilmemiş çorapları, hiç kullanılmamış ipek mendilleri 

verdi. 

“Mehmet amcana nasip değilmiş.Hiç olmazsa bunları okulunda uygun öğrencilerine 

veriverde abdest alan ayaklar bu çorapları giysin,absest alan ellerde bu mendillerle silinsin„ 

dedi. Çorapların ve mendillerin yanında da bir zarf uzattı.“Bunu da hatim inecek kişiye 

veriver„dedi   “Tamam Behice anne. Merak etme sen„ dedim. 

Mendil ve çorapları gereken çocuklara dağıttım.Aralarında hatim inebilecek kim olduğunu 

sordum.Hiç birinden yanıt alamadım.Öğretmenler odasında konuyu meslek dersleri öğretmenlerine 

açtım. Bu konuda Sadık beyin başarılı olduğunu öğrendim.Bir iki saat sonra Sadık bey 

geldi.Konuyu konuştuk. Olurunu alınca masanın altından usulca cebimdeki zarfı uzattım.Behice 

annenin ve eşinin adını sordu.Arkasından devam etti. 

“Behice anne hiç merak etmesin.Merhum Mehmet amca şanslı imiş.Bende hazır hatim 

duaları vardı.Onlardan birini okur üfler arkasından Allah taksiratını affetsin diye 

yollarım,“  dedi. 

O ara gözlerini kıpıştırdı.Dudaklarının hareketinden içinden  birşeyler söylediği belli idi.Gözlerini 

açtı.Bana döndü.“Allah Mehmet amcanın taksiratını affetsin„ deyip başını havaya kaldırarak 

“Üüüfff„ deyip havaya üfürdü. Arkasında ekledi. 

“Behice anne müsterih olsun.Okudum üfledim.Hatimini de yolladım„ dedi. 

Behice anneye;“Sadık bey Hazır Hatim Dualarının birini okluyup üfledi Mehmet amcanın 

arkasından ruhuna  hemen yolladı„ deyemedim.  

O yıllarda ülkemizde hazır yiyecekler çoğalmaya başlamıştı.Hazır giyimler oldukca arttı. Hazır 

Hatim Duasını ilk kez duyuyordum. Hazır hatim duaları kaç yılından bu yana var bilmiyorum. 

Bu konuya aracı olmakla ben günaha mı girdim acaba?.. 

Esirgeyen bağışlayan sensin yarabbim!.. 

Gene sana sığınıyorum. 

                                                     Günah yazma Allahım. 
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ATATÜRK’Ü SEVMEK, 

KARTPOSTALLARCA... 

Yıl 1971. Aylardan mart. Günlerden oniki.... Radyolar yetkililer, etkililer adına bir bildiri okudular. 

Bildiri değil, muhtıra. O günlerde özel veya resmi TV yaygın değil.  

Kitlesel iletişim aracı gazete veya radyo. Radyo gazeteden önce ulaşıyor kitleye. 

Radyodan generallerin birkaç sayfa önce okuduğunuz  muhtırası okundu. 

İsterseniz  bir kez daha  okur musunuz?. . Bu muhtıra ile kişiler suçlanmaya başlandı. Örgütler 

suçlanmaya başlandı. Kitaplar, gazeteler suçlanmaya başlandı. Sanki 12 mart muhtırası bize 

verilmişti. Bana verilmişti.  

Okumak suçtu. Yazmak suçtu. Okuduğunuz gazete veya dergi kişiyi suçlu kılıyordu.  

Suçlandık. Gözaltına alındık. Tutuklandık. Aklandık... Ya akıp giden zaman. Ya yitirilen tinsel ve 

bedensel sağlık... 

“Olsun... Canın sağ ya” denildi.Sağdık ya. Sağlık olsun... 

Sağlık olsun ama 12 mart öncesi işleme konulmayan dilekçem dosyadan bulunup işleme 

konulmuştu. İstemim dışında. "İmam-Hatip Lisesi dışında herhangi bir okul" dememe karşın  

sonuçta atamam Uşak İmam-Hatip Lisesine  yapıldı. 

Topladım tası tarağı, yatağı  yorganı, geldim atandığım kente. Atanmamın durdurulması için 

Ankara’da yaptığım direnişi önceki bölümde anlatmıştım.  Benim direnişime karşın şube 

müdürünün yakarışından da söz etmiştim. 

Geldim atandığım kente ya, biraz da bu kentten söz edeyim. 

!2 marttan yıllar önce atandığım kentte bir örgüt kurulmuş. Din eğitimi verecek bir okul açmak 

için. Hatta bir değil iki örgüt kurulmuş. Birbiriyle çelişkili. Bu örgütlerden birisi 1918’lerden önce 

1940’lara dek kentimizde İtalyan Lisesi diye anılan, o anda boş olan binanın yurt dışındaki 

sahiplerini bulmuşlar. “Okul yapacağız”önerilerini götürmüşler. Binanın sahibi olan kurumdan 

sembolik bir ederle binayı almışlar. Avuç içi kadar bahçesine de beş katlı yeni bir bina 
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kondurmuşlar. Yenisini derslik, eskisini de barınma için ayırmışlar. Olmuş sana örgüt destekli bir 

yatılı okul. Kentimizin köyleri yetmemiş. Çevre kentlerin köylerini tarayıp pırıl pırıl çocukları 

toplamışlar. Yeterli tuvaleti olmayan, banyosu bulunmayan yatılı okulun yeni binasının bodrumunu 

da mutfak, çamaşırevi, aşevi,olarak ayırıp bahçenin duvarlarını da iki metre daha yükseltmişler. Bir 

de demir kapı eklemişler. Böylece okulun eksiklikleri tamamlanmış. 

Bahçesi, işliği, sağlık koşulları aranmamış. Bakanlıkta bu binaya eğitim öğretim için izin 

vermiş.Hem de 1972’den altı yıl önce.Benim geldiğimde okula alınan ilk öğrenciler yedinci sınıfata, 

son sınıfta idiler.    

İşte böyle bir okulda göreve başladım. 

Yıl 1972. Aylardan Eylül. 

Ilk dersime girdim.Sabahleyin ilk derse, ilk sınıfa. 

Geçtim masaya. 

“Günaydın!..” dedim. 

Cılız bir ses çıktı sınıftan. Üç beş öğrenci yanıtladı benim ilk dersimdeki ilk selamımı. Günaydın 

yerine bir homurtu geldi anlaşılmayan. 

Günaydınıma günaydınla yanıt alamadım. 

Konuyu uzatmadım. Dersime başladım.Karatahtayı kullandım.Örnekler yazdım tahtaya.Örnekleri 

anlattım. Karatahtayı kullanıyorum ama karatahta  bana mutluluk vermiyor. Ders anlatırken ders 

araçlarından, karatahtadan bolca yararlanmak isterim. Yararlanarak dersime çeşni katarım. Ama bu 

sınıfta karatahta beni mutsuz etmeye başladı. 

Sınıfta öğrenciler vardı. Sıralar vardı.Karatahta vardı.Ben, yani öğretmen vardı.  

Ama birşeyler eksikti. Hatta çok şeyler eksikti. 

İlk dersimin ilk saatinde ilk kez günaydınıma yanıt alamadım. 

Karatahtada örnekler çözdüm.Karatahtanın üzerinde Ata’mızın  resmini bulamadım. İkinci derste 

2.sınıfa. Üçüncü derste 3.sınıfa. Derken akşama dek tüm sınıflarda konularımı anlattım. Hiç birinde 

Ata'mın resmini bulamadım. 

İlk dersimde günaydınıma yanıt alamadım. 
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On yıl görev yaptım o okullarda... 

Ata’mızı bulamadım... 

İlk günümün son dersinden tsonra hemen müdür beyin odasına gittim. 

Konuyu müdür beye anlattım. 

“Sınıfların hiçbirinde Atatürk resmi yok,” dedim. 

“Aaa!.. Öyle mi?..” dedi. 

Müdür bey çok şaştı, şaşırdı... 

“Hemen...Derhal... Derhal sınıflara Atatürk resmi astırtalım,” dedi. 

Günaydınla selamlaşmadıkları konusuna  değinmedim.Ona daha sonra değinmek istedim. 

Aradan sanırım bir hafta geçti geçmedi. 

Tüm sınıflarda Atatürk resimleri tamamlandı.Karatahtaların tümünün üzerine Atatürk resimleri 

asıldı.Nasıl resim biliyor musunuz? 

Nereden bileceksini,. anlatmadım ki... 

Anlatayım. 

Anlatmaya gerek yok. 

Atatürk’ün bayramlarda birbirimize gönderdiğimiz 9x14 cm boyutunda kartpostallar olur ya...İşte 

onları  çerçeveletilip karatahtanın üzereine  asmışlar. 

Bayramlarda birbirimize gönderdiğimiz kartpostallar,mektup zarfı büyüklüğündeki resimler 

çerçeveletilip sınıflarda karatahtaların üzerine asılmış. 

Müdür bey ertesi günü bana sormuştu; 

“Söyledim... Asın dedim....Asılmış mı?’’ dedi. Ben sustum. Salt başımı salladım. 

Birkaç gün sonra öğretmenler kurulu toplantısı oldu.Müdür Beye teşekkür ettim.Konuyu tek bir 

kez hatırlatmakla ertesi günü hemen yerine getirdiği için teşekkür ettim.Müdür Bey teşekkürüm 

üzerine yayıldı da yayıldı.Gevşedi.Çünkü teşekkürümü uzattım da uzattım. En sonunda da 

söyleyeceğimi söyledim. 
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“Sayın Müdür beyimiz. O denli ivedi , aynı günün içinde, o şekilde yüke girmenize gerek 

yoktu. Avuç içi kadar resimleri camlatıp sınıflara astırmanıza gerek yoktu. Karatahtaların 

bir köşesinin üzerine Ata’mızın resmi bulunan posta pullarından da yapıştıtsanız  

olurdu.Amaç yasak savmak ise, yasak o şekilde de savulabilirdi.” dedim. 

Biraz evvel yayılıp gevşeyen müdür doğruldu, gerildi, gözleri çakmak çakmak oldu. Bana sordu. 

“Ne demek istiyorsun ?” diye. 

Ben yanıtladım. 

“Kurallar yönetmelikler bir yana, sokaktan geçen birisine soralım. Elimize o karatahtanın 

üzerine astırttığınız resimleri  alalım. Soralım. Bu resim herhangi bir okulda, sınıflardaki 

karatahtaların üzerine asılır mı‚diyelim.  Bundan da öte bu işin bir kuralı,bir yönetmeliği 

yok mu ?”dedim. 

Müdür bey beni yanıtladı. Ama ağzından dökülen sözcükleri hiç kimse anlamadı. Çünkü 

sözcüklerden önce ağzından tükürükler saçıldı. Sinirinden ağzından dökülen sözcükler yarım 

yarımdı.  

Önceden benim üzerime bilgi gelmiş okula. Bu olaydan sonra Müdür bey beni hiç sevmedi. 

Öğretmenlerin çoğu beni hiç sevmedi. Sevilmediğim okulda araya kesintide girse bnu okulda ben 

10 yıl görev yaptım.Ben de İmam-Hatip okullarını hiç sevmedim. Sevemedim. 

Öğrencilerimi sorarsanız onları çok sevdim.  

İçlerinde pırıl prıl olanlarını  da çok sevdim. 

Tarih kitaplarının içindeki Atatürk resimlerinin gözlerini oyanlarını da sevdim. 

Çünkü onlar çocukken pırıl pırıldı.Çocuklarımıza ne öğretirsek biz öğretmiyor muyuz?... 

Suçlu onlar mı? Suçlu çocuklar mı? 

Sivil beyler, resmi beyler. Eski beyler...Yeni beyler.... 
Bey eskileri.... 
Sizlere soruyorum..      

Çocuklar suçlu mu?... 

                                 Suçlu çocuklar mı?... 
Tanrım!... Gene sana sığınıyorum.Esirgeyen bağışlayan sensin...Herkesin arkasından konuştum. 
Onların yokluğunda konuştum. Ne olur... Affet beni. 
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Sana yakarıyorum, 
                                                    Günah Yazma Allahım 
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TÜKÜR TÜKÜREBİLDİĞİN KADAR, O TÜKÜRÜK  SENİN...  

SENİN AMA; BU ÜLKE BİZİM... 

Atandığım okulu sevmedim. Müdürünü sevmedim. Öğretmenlerini sevmedim. Tümünü değil... 

Bazılarını. Ama öğrencilerimi sevdim. Öğrencilerimin tümünü sevdim. Hatta kitaplarda ki Atatürk 

resimlerinin gözlerini oyan öğrencilerimi bile sevdim. 

“O öğrenciler bizim. Bu ülke tümümüzün..”. demiştim ya; 

İşte bu sevdiğim öğrencilerimden birini anlatayım. 

O öğrencimin Atatürk resimlerinin gözlerini oyup oymadığını bilmiyorum. Günahını almayayım. 

Ama bana bakan  gözleri sevgi taşımıyordu. Bakışları bana karşı sevecen değildi. Sevecen 

bakmayan bu öğrencimin sınıfın içinde veya dışında bana karşı tek bir saygısızlığı da olmadı.  

Ne sözle, ne de davranışlarıyla. Yalnız bana karşı bakışları sevecen değildi. O kadar. Belki de bana 

öyle geliyordu. 

Bir kez sınıfta şöyle bir olay oldu. Sağlık Bilgisi diye bir ders var. O dersi okul yönetimi  bana 

verdi. Okutmam için. Sağlık Bilgisi dersinin kitabı yok. O haftanın konusunu   kaynaklardan 

karıştırıp  hazırlanıyorum. Konuyu sınıfa aktarıp anlatıyorum. Çoğunlukla da konuyu 

öğrencilerimle birlikyte işliyoruz.     Bir gün konu başlığı şu idi. 

“Hastalara Doktordan Önce Gösterilecek İhtimam” 

Önce "İhtimam" sözcüğünü sevmedim. Konunun başlığını Bakanlığın gönderdiği ders 

programından aldığım için değiştirmem olanaksız. O nedenle sözcük üzerinde durmadım. Konunun 

içeriğini yoğun bilgi ile aktarmaya çalışıyorum. Kırsal kesimde doktor gelmeden hastalara bir 

imamın ne yapması gerektiğini anlatıyorum. Sınıf dinliyor. İlgi ile izliyor. Bilgilerine yeni bilgiler 

katıyorlar. Cami dışında da köylüye yararlı olmanın bilgisi ile donatmaya çalışıyordum.  En arka 

sırada bir öğrencim oturuyor. Siz deyin 25, ben diyeyim 30 yaşında. Belkide 30 dan da fazla. Ben 

28 yaşındayım. Yani yaşı belki benden fazla. Hiçbir gün saygısızlığı olmayan,  hiçbir zaman soru 

sormayan, sesini dahi duymadığım bu öğrencim hafif doğruldu sırasından. Ayağa kalksa  boyu 

tavana değecek. İri yarı, boylu poslu biri. Yarı doğrularak elini kaldırdı.“Buyur“ dedim. 
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Anlattığım konuyu kestim. Ona olanak yarattım konuşması için. O konuşmayacakmış. Bana soru 

soruyormuş. Sordu sorusunu. Hem de bunca yıl ilk kez... 

“Hocam muskaya inanıyor musunuz?...” 

Sorusunu yanıtlamadım. Elimle işaret ettim. Yerine oturması için. Yerine oturdu. Ben ders 

anlatmayı sürdürüyorum. Onun eli havada. Sürekli sorusunu yineliyor. 

“Hocam muskaya inanıyor musun?...” 

Ben onu duymamazlıktan geliyorum. O sürekli konuşuyor. 

“Hocam muskaya inanıyor musun?...” 

Konuyu anlatmayı sürdürüyorum. O biraz daha havaya kalkıyor. Eli havada. Sorusunu yineliyor. 

“Hocam muskaya inanıyor musun?...” 

“Hocam muskayı da anlatacakmısın?...” 

“Hocam muskanın yararı yok mu?...” 

Ön yargılı olduğunu sanmıyorum. Belki de saflığından. Belki de dünyası muska üzerine 

kurulduğundan. Bu öğrenci İmam-Hatip Lisesine uzun yıllar Kuran Kurslarında ki eğtiminden 

sonra  gelmiş. 

Ben:  “Doktardan önce şunlar, şunlar yapılmalı „ diyorum. 

O; “Hocam muska...” 

Ben;  “Ateş düşürücüler,” diyorum. 

O;  “Hocam muska...” 

Ben;  “Ağrı gidericiler , mikrop öldürücüler, oksijen, tentirdiyot, vitamin,” diyorum. 

O; “Hocam muska...Hocam muska,” diyor. Eli havada. Kıçı sıraya değmiyor.Hafif ayağa 

kalkmış durumda.Üzerime yürüse boğar beni.Biraz daha yükseldi. Yüksek sesle sorusunu yineledi. 

“Hocam muskayı da anlatalım. Muskayı da anlatalım..” dedi. 

Ben iyice sinirlendim.Bıraktım konuyu. Döndüm ona. Başladım muskayı anlatmaya.  
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“Sen benim muskaya inanıp inanmadığımı bırak ta kendin muska yazıp yazamadığını 

söyle...Önce sen muska yazabiliyor musun? Onu söyle.Birkaç ay sonra okulu bitirip bir 

köye atanınca muska yazıp yazamayacağını anlat. Senin muska yazıp yazmayacağını 

bilmiyorum. Ama ben muska yazarım. Muska yazmasını bilirim.Bu konuda bilgim ve 

yetkim var”dedim.Sınıfın penceresindendışardaki bir camiyi elimle  gösterdim. 

“Şu Boduroğlu caminin cemaatini tanır mısın? O cemaatten Hacı İbrahim Torlak’ı toplum 

içinde ki yaygın ismi ile TİLLE’yi bilir misin? Zamanın en iyi dökümcüsü, demiri sıcak 

sıcak  dövüp ona şekil vererek onları  işe yarar şekle dönüştüren Tille’yi bilir 

misin?Günüğmüzün deyimi ile lümpen gençlerin ailelerince onun  yanına çırak olarak 

verilip onlara   psikolojik danışmanlık yaparak onları  topluma kazandıran Tille’yi  bilir 

misin? İşte o benim dedem olur. Ben de onun en küçük torunuyum. Beni çok sever. Çok 

sevdiği için geçen yıl çağırdı. Önüne oturttu.. Başladı anlatmaya; 

“-Bak oğlum. Bak aslanım. Ben iyice kocaldım. Bi ayağım kıyıda, bi ayağım kuyuda. Bundan 

sonra bu işleri ben yapamacağım.Ben yürütemeyeceğim. Onun için sana elimi vermem 

gerekiyor.Senin postuma oturmanı istiyorum. Bundan sonra hastaya sariye sen oku. Sen 

muska yaz.Elimi sana veriyorum..” dedi. 

“Elini bana verdi. Karşısında diz çöküp oturttu. Okudu. Okudu. Üfledi. En sonunda 

okuyup üflerken ağzımı açtırdı. Ağzıma üflerken tükürdü.Ağzıma tükürdü. O günden bu 

yana benim de nefesim kuvvetlendi. O günden bu yana dedem bana el verdi.“dedim  

Ocak olan dedem bana elverdiği için muska da yazarım, nazara da, hastaya da okurum.. 

Çünkü ben el aldım.Sen de el alacaksan, hastaya nazara okuyup muska yazacaksan, geç 

karşıma.Geç karşıma da senin ağzına bi tüküreyim.Ağzına tüküreyim de sana da  ben el 

vereyim.El vereyim ki sen de muska yazma yetisine ulaş. Ulaş ki hem muskanın yararına 

inan, hem de muska yazarak yaralı ol,” dedim. 

Sınıf katıla katıla gülüyordu. Herkes gülmekten yerlere yatıyordu. O öğrencim önüme gelmedi. 

Ağzına tükürtmedi.Benden el almadı.Siz de el almak istiyor musunuz?...Siz de muska yazmaya 

özeniyor musunuz?...Ağzınıza tükürteceksiniz ben buradayım. 

Beklerim. 
                                                   Karar sizin.. 
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KIZAN KIZANA... 
 

Bu olayı herkes duymuş. Okul yönetimi de duymuş, veliler de. 

Kimisi  o öğrencimin ağzına tükürüp el vermediğim için kızdı. 

Kimisi derste öyle davranan bir öğrencinin ağzına tükürmediğim için bana çok kızdı. 

Kimisi sınıfta konuyu saptırmışım. Ona kızdı. 

Ben hiç kimseye kızmadım.  

Kızmıyorum. 

O öğrencime de kızmadım. 1994 yılında Ankara’daki parklarda bulunan heykellere tüküren yetkili 

kişiye de kızmadım.  

Bizim ulus olarak yerlere tükürmek doğal alışkanlığımız değil mi?... 

San’atın, sanatçının, çağdaşlığın ne olduğunu öğretemeyen biz değil miyiz... 

Suç tükürükte mi...Tükürende mi?... 

Tükürmenin sonuç ve çözüm  olmadığını öğretemeyende mi?.. 

Hııı... Ne dersiniz. 

Suç kimde... 

Bu konuda da sonuca ulaşamadım gene senin kapına sığınıyorum. 

Sana yakarıyorum, 

                                                      Günah Yazma Allahım... 

 



 72

 

 

SİZ ÖYLE BİLİN 

İmam Hatip Lisesine atandım ya.. 

Okulun ismine ve kuruluş amacına bakıp buradan“ İmam ve Hatip“ yetişecek sanıyordum.  

Dinini ve dünyayı bilen. Köyde görev  almaya hazır. Çağdaş bilgilerle donatılmış. Göreve köy 

camilerinden başlayacak. Köylüyü camilerde eğitecek. Din adamları yetiştirecek sanıyordum. 

Ben böyle biliyordum. Gerçeği bu okullarda görev yaparken öğrendim. Gerçeği bir yerde bu 

okullardaki öğrencilerimden öğrendim.Görev yaptığım yıllarda Imam-Hatip Liselerinin ülkemizde 

ki sayısı yüze yaklaşıyordu. Herbirinde de en az 1000 öğrenci vardı. Bu okulları önceden bitirenler, 

sonradan bu okullara gelecekler dışında bu okullarda o yıllarda en az 100 000 öğrenci öğrenim 

görüyordu.  

O yıllarda  bazı çevreler İmam-Hatip liselerinin sayılarının  artırtırılması savaşımı veriliyordu.  

Bir gün öğrencilerim derste beni bu konular üzerine söyleşme ortamına  çektiler. 

Ben de onlara; 

“Siz dersinizi öğrenin. Siz bu okullarda köye imam veya müezzin olarak atandığınızda ne 

yapmanız gerektiğini öğrenin. İmam-Hatip okullarının sayısı arttıkça işsiz kalabileceğinizi 

düşünün. İmam-Hatip okullarının sayısının artmasına yandaş olmayın. Okullarınızın sayısı 

arttıkça işsizliğin sizin baş sorununuz olacağını aklınızdan çıkarmayın,”dedim. 

Bir öğrencim; 

“ İşsizlik niçin bizim problemimiz olacakmış,” diye sordu. 

Ben; 

“Ülkemizde 40 000 köy... Bu 40 000 köye, 40 000 imam. Bunlara 40 000 de müezzin ekleyin. 

Etti 80 000. Şu andaki Imam - Hatip Liselerindeki öğrenci sayısı en az 100 000. Tüm 

köylerin kadroları sizlere açılsa bile 20 000 niniz açıktasınız. Ya şu anda görev yapanlar. Bu 

yıllardan sonra bu okullardan diplamo alacaklar. Onlar ne yapacaklar? Onlar nerelere 

atanacaklar?..”dedim. 
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Bu yanıtıma sınıfta ki öğrencilerim arasında küçümseme ile gülenler de vardı. 

Soru soran ve başka birkaç öğrencim. 

“ Köyler dolu olsun. Ne çıkar... Biz köy imamı mı olacağız?..Siz öyle mi sanıyor sunuz?” 

dedi. 

“ Köylere imam olmayıp ta ne olacaksınız?..” diye sorunca; 

Tüm sınıf; “Siz öyle bilin... Siz öyle bilin...” diyerek sorumu yanıtladılar. 

Olayı daha fazla uzatmadan o günkü dersin konusuna geçtim.Sonraki günlerde ders dışı bir anda 

konu gene gündeme geldi.Öğrencilerimle bu konuyu konuşurken onlar düşüncelerini söylediler; 

“Biz dinini bilen devlet adamı olacağız,” dediler. Oldularda... 

Bu arada sayısal değerleri aktarayım.İmam-Hatip liselerinde görev yaptığım son yıl olan 1980 de 

ülkemizdeki İmam-Hatip liselerin  sayısı yüz olduğunu yazmıştım. 

1974–1997yılları arasında yıllara yayılarak açılan İmam-Hatip liselerini sayısını aşağıya sıralıyorum. 

1974-1975  yılarında Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde       29  İmam-Hatip   lisesi açıldı. 

1975-1978       “         Süleyman Demirel’in    “                 “        229     “        “         “         “ 

1978-1979        “        Bülent Ecevit’in               “                  “      4      “        “          “       “ 

1979-1980         “        Süleyman Demirel’in     “                  “      36      “        “          “       “ 

1984-1989         “        Turgut Özal’ın              “                     “    90      “       “           “       “ 

1990-1992         “        Mesut Yılmaz’ın           “                   “      23      “        “           “       “ 

1992-1994           “       Süleyman Demirel’in     “                   “    12      “         “           “      “  

1994-1995           “      Tansu Çiller’in                “                  “    13       “         “           “      “ 

1995-1997           “    Çeşi,tli hükümetlerce         “                  “    97        “        “            “      “  

Yukarıdaki verilere göre İmam-Hatip liselerinin sayısı 1997 yılında  527  olmuş. 

Bu gün için ülkemizdeki İmam-Hatip liseleri sayısına ve diğer meslek liselerinin sayısı 

yazacaktım.Yazamıyorum.Her gün İmam-Hatip Liselerinin sayısı durmadan artıyor. Artmaktan öte 

ne öğrencilere ne de velilere soruluyor. Bakanlıktan bir yazı geliyor, bunca yıldır normal veya 

meslek lisesi olarak öğretimini sürdüren okul bakanlık yazısı ile birden bire bir yazı ile   İmam-

Hatip Lisesine dönüştürülüveriyor. 

Günümüz iletişim çağı en iyisi siz  bu konuya internetten bakar mısınız?.. Genede ben açıklama 

yapayım.İmam-Hatip Liselerinin sayıları her gün değiştiği için güncel sayılara ulaşamadım. Bu 

konuda bilgi kaynağı olan iletişim ağlarından kaç tane olduğunu bulamadım.  
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Konu üzerine belki siz sonuca ulaşırsınız... 

 
 

 

 

NERELERDEN NERELERE 
Sonradan İmam-Hatip Liselerini bitiren öğrencilerin neler olduğunu sizler biliyorsunuz.  

Fakat birşeyi daha bilmekte yarar var. 

Köy Enstititülerini bitirenler salt Yüksek Köy Enstititüsüne gidebiliyorlardı. 

Öğretmen okullarını bitirenler o günlerde sayısı üç olan, sonradan beşe çıkan Eğitim Enstititülerine 

gidebiliyorlardı. 

Ben ve benim gibi fakültelere gitmek istemi duyan arkadaşların çoğu liselerde ders vermemize 

karşın lise-1; Lise-2 ; Lise-3’ün tüm derslerinden lise bitirme sınavlarına girmek zorunda kaldık.  

Çoğumuz öğrencilerimizle birlikte sınavlara girdik. 

Lise bitirme sınavlarına girerek fakültelerin kapılarını aralayabildik. 

İşte o yıllarda İmam-Hatip liselerini bitirenlere üniversite sınavlarına girme hakkı verildi. 

Ondan sonra... 

O da yetmedi. 

İmam-Hatip Liseleri de yetmedi . Neden mi? 

Alın size bir örnek. 

Bu örneği de  27 Kasın 1986  tarihli Hürriyet Gazetesinin haberinden okuyalım. 
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TERÖRİST YETİŞTİRMEDİĞİ İÇİN Mİ,  

                                                   İMAM-HATİPLERİ KAPATTINIZ? . .  

27 Kasım 1986 Tarihli Hürriyet Gazetesinin haberinin üzerinden yıl 2013 olduğuna göre aradan 27 

yıl geçmiş. 

Yirmiyedi yıl sonra konuyu aşağıda ki haberin devamından ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan söylemlerinden okuyalım.  
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NE NEDİR? . .  

İmam-Hatip kökenli Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın değerlendirmesinden sonra gene İmam-
Hatip kökenli Sayın Ahmet Hakan’ın görüşlerini köşe yazısından okuyalım. 
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İKİ KERE İKİ,  KAÇ EDER... 

1960 öncesi öğretmen okulu veya köy enstitüsü çıkışlı öğrencilerin gidebileceği Ankara’da Gazi 

Eğitim Enstitüsü,İstanbul’da Çapa Eğitim Enstitüsü. Balıkesir’da Necati Eğitim Enstitüsü isminde 

üç yüksek okul vardı. Sonradan İzmir Buca, Konya Selçuk açıldı. Sayıları beş oldu. Onlara 

Erzurum eklendi altıya çıktı. Sonra arkası sıralandı da sıralandı. Üniversitelerin önünde yığılan 

öğrencilere seçenek olarak bu okullar sunuldu. Oysaki bu okulların sayısı onu aşmadan buraları 

bitiren öğrencilerin atamaları bakanlıkca kur’a yöntemi ile hemmen yapılıyordu. Sonra buraları 

bitirenler yeniden sınavlara alınmaya ve özel proğramlardan geçirilmeye başlandı. Buda yetmedi bu 

okulkları bitiren öğrenciler yıllarca atama beklediler.  

Bulunduğum kentte tüm okullardan başka Eğitim Enstitüsü de vardı. Eğitim Enstitüsünün de 

öğrencileri... Yıllar önce Eğitim Enstitüleri orta dereceli okullara öğretmen yetiştiren kurumlardı. 

Şimdi o okullar yok... Onlar kişiliklerine “Öğretmen” deyebildiğimiz öğretmenler yetiştiriyorlardı. 

Sözünü  ettiğim yıllarda ne oldu ise birşeyler  oldu. Her kente Eğitim Enstitüleri açıldı. Yetmedi o 

illerin kazalarına da Eğitim Enstitüleri açıldı. Arkasından da bu Eğitim Enstitülerinde 

“Hızlandırılmış eğitim,” adı ile  dört ay eğitim yapanlara   öğretmen diplamosu verdiler. Hazır 

giyim örneği.  

Dört aylık zaman sürecinde de okula uğramıyanlara diploma verdiler.Bunu da yasallaştırdılar. 

Adına “Mektupla öğretim,”dediler. 

Nasıl olur demeyin. 

Oldu işte. 

Lise ve dengi bir okul bitiremeyenler, ellerinde lise diploması olmayanlar dört aylık dönemlerde bu 

okullara kendi düzenledikleri veya bu konuda uzman(!) olan  kişilere hazırlattıkları özel 

diplomalarla bu okullara kayıt yaptırdılar.Bu okullardan öğretmenlik  diplamosı  aldılar...  

Öğretmende oldular. 

Nasıl mı öğretmen oldular?.. 

Fransızca bilmeyen, ingilizce bilmeyen, almanca bilmeyen fransızca, almanca, ingilizce öğretmeni 

oldu. Elinde o bölümün diploması olduğu için. 
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Ömründe nota okuyamayan müzik öğretmeni oldu. Elindeki diplomasına o bölüme özge olduğu 

için.Ömründe takla atmayan, amuda kalkamayan beden eğitimi öğretmeni oldu. 

Raslantı sonucu kaydınmı o bölümde yaptırdığı için. 

İnanmanız zor.Çarpım tablosunu bilmeyenler bile matematik öğretmeni oldu. 

“Bu denli de olmaz olayı abartıyorsun„deyebilirsiniz.. 

“Çarpım tablosunu bilmeyen matematik öğretmeni mi olurmuş?”demeyin. 

Abartmıyorum. Örnek mi istiyorsunuz. Örnek çok. 

Alın size  bir örnek;  

Haziran dönemi bitirme sınavları yapıyoruz. Matematik komisyonu toplamış. Komisyona en son 

dakika da ben geldim. Komisyonda Hüseyin, Recep, Halil beyler ve ben varım.  

Bir de (A.....S......) hanım. 

Ben komisyon odasına girer girmez Hüseyin bey başladı konuşmaya. 

“Ağabey suçlusun. Komisyona geç geldin. Soruları sen seçip hazırlayacaksın. Olur onayını 

da biz vereceğiz,”dedi. Kağıdı kalemi önüme sürdü. 

Ben karşı koymadım. Aldım kağıdı kalemi önüme. 

1. soruda anlaştık. 1. soruyu yazdım. 

2. soruda anlaştık 2. soruyu yazdım. 

3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8 - 9. - 10. sorulartda anlaştık.Soruları kağıda geçirdim. Sorular biter bitmez 

Hüseyin bey yeniden atıldı. 

“En büyüğümüz, ağabeyimiz karşı koymadı. Soruları saptadı, onayımızı aldı ve yazdı. 

Şimdi de sıra geldi yanıt anahtarına...” dedi. Önümden soru kağıdını aldı. (A.........S.........) 

hanımın önüne koydu.  

“(A........S...........) hanım yanıtları yapmakta sizden. Yanıtları siz yapacaksınız. En 

büyüğümüzden sorular, en küçükten de yanıt anahtarı ,” dedi. 

O bayan arkadaş karşı koydu. 
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“Yazım güzel değildir...” 

“Ağabeyimiz başladı, o bitirsin.” 

“Benim bu gün moralim çok bozuk....” şeklindeki varsayımlarla görevden kaçışını uzattıkça 

uzattı. 

Yazılı sorularının bulunduğu kağıdı bayan arkadaş Hüseyin beye uzatıyor, Hüseyin beyde bayan 

arkadaşa.... Kağıt havada uçuyor sanki.Sinirler iyice gerildi.Ben yanıtları da yapmak 

istedim.Hüseyin bey bayan arkadaşa döndü. 

Daha da sertleşti. 

“Yapacaksın arkadaş!...Bu senin görevin....En büyüğümüz ağabeyimiz nasıl karşı 

koymadan görevini yerine getirdi. Sen de yanıtları  yapacaksın.Niçin kaçıyorsun görevden. 

Bu komisyonda sen de varsın.Komisyon olarak seni görevlendirdik.” dedi. 

Sinirler iyice gerilmişti.Ben birşeyler sezinledim ama ne olduğunu bilmiyorum.Sessiz kalmayı 
yeğledim. Hüseyin bey daha da ağır sözler söyledi.Ben huzursuz oldum. Bana da tümü  kaş göz 
hareketi ile “Sus..” işareti yaptılar.Konuşma uzadıkça uzadı. Hüseyin bey bayan arkadaşın   önüne 
soru kağıdını hızla koydu. Beş, on, onbeş dakika bekledik. 
Bayan arkadaş önündeki boş kağıtta kalem oynatmadı. Tek bir rakam yazmadı.Hüseyin bey bayan 

arkadaşa; 

“Hadi arkadaş. Sınav saati yaklaşıyor...” diye sözünü bitirmeden bayan arkadaş patladı. 

“Çözemiyorum arkadaşlar!.. Çözemiyorum. Ben bu soruların cevaplarını bilmiyorum. 

Yapamıyorum işte...”diyerek ağlamaklı bir şekilde sözlerini sürdürürken Hüseyin bey hemen  

kağıdı önünü aldı. 

“Tamam... Tamam arkadaş... Ben de bunu söylemeni bekliyordum. Bilmemek ayıp değil, 

öğrenirsin. Öğrenmemek ayıp. Yıl boyunca öğrencilerine derslerde başka şeyler 

anlatacağına Bilmediğn konuları bize sorsaydın da biz de sana öğretseydik..Tamam 

artık.Cevap Anahtarını ben yaparım.”  dedi. Başladı yanıt anahtarını yapmaya. 

Hüseyin beye öğrenciler aktarmışlar. O bayan arkadaşın derste ya“Bugün başım çok ağrıyor„ ya 

da “Bu gün moralim çok bozuk„ diyerek konuları anlatmadığını söylemişler.Sürekli 

öğretmenmasasına başını koyup“Bu gün başım çok ağrıyor,„sınıfta sürekli uyuduğuınu 

anlatmışlar.Hüseyin bey sınıf öğretmenlerinin zümre toplantısında Müdür beye olayı 
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aktaramamış.Konuyu gündeme getirememiş. Toplantıda konuşulanlar toplantı gündemlerinin çok 

dışında kalmış.  

Sınav öncesi toplantımız bu nedenle gergin başladı.Yanıt anahtarını Hüseyin beyin yapması ile 

tatlılıkla bitti Soruları bana yazdırtması bir kurgu imiş. Sınav sonunda o bayan arkadaşsız 

toplandık. Ne yapmamız gerektiğini tartıştık. 

Ben; 

“Lise bölümünden ders vermeyiniz. Orta birden derse başlatırız. Konuları gerekirse 

kendisine anlatırız.. Öğretiriz. Zamanla o da hem alışır, hemde öğrenir,”dedim. 

Bu görüşü olumlu bulanlar da oldu. Karşı koyanlar da.  

Ben; 

“Kapatalım bu konuyu, uzatmayalım.Bakanlık öğretmen olarak göndsermiş” dedim.  

Uzatmayalım dedim ama o arkadaşın çözemediği soruyu size anlatamadan da geçemeyeceğim. 

Şimdi öğretmen arkadaşın yapamadığı  soruyu anlatayım. Siz de öğrenin. Öğrenin de düşünün 

Soru: 1- Üç boyutunun uzunlukları 3cm, 4cm, 5cm olan dikdörtgenler prizmasının alanını ve 

hacmini bulunuz. 

Lise son sınıf öğrencilerine sınavlarını versinler, versinlerde diploma alsınlar, diye sorduğumuz 

sorulardan biri  bu idi.Diğertleride  buna benzer sorulardı. 

Bu soruları o öğretmen arkadaş çözemedi. 

O bayan arkadaş bu soruların yanıtını yapamadı. 

Şimdi gelelim bu konunun eklentisine. 

O bayan öğretmenin eşi kentimizdeki  Eğitim Enstitüsünde  öğrenci idi. Ama onun da okuluna 

gittiğini hiç görmedim. Duymadım. Nereden bildiğime gelince; Eğitim Enstitüsünde görevli 

arkadaşlar söylüyorlardı. Onlar o bayan öğretmenin eşinin sürekli devamsızlığından söz ederlerdi. 

Ben de bu bayan arkadaşın  eşini sürekli bizim okulun müdür odasında görürdüm. Müdür beyle can 

ciğerdiler. Çok samimi idiler. Hatta bir gün müdür odasından Eğitim Enstitüsü Müdürüne telefon 

ettiler. Müdür beyimize bir konuyu aktaracaktım. Müdür bey telefonla konuşuyordu. Odaya 
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girdiğimde telefon konuşmasına tanık oldum. Bir haftadır bizim okuldan ayrılmayan Eğitim 

Enstitüsünde  öğrenci olan bayan öğretmenin eşinin  bir gün önce yapılan sınav sonuçlarını Eğitim 

Enstitüsü Müdürüne  soruyorlardı. Girmediği sınavın sonucunu sorup, onu öğreniyorlardı.  

Girilmeyen sınavın sonucunu telefonla sorup başarılı olduğunu öğrendiler. 

Nasıl oluyorsa oluyordu.Dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayamayan okulumuzda ki bayan  

öğretmen eşinin girmediği sınavının  sonucunu telefonla İmam-Hatip Lisesi müdürüne 

sordurtuyordu. Sordurtuyordu da  o sınavdan başarılı olduğunu öğreniyordu. 

Bayan öğretmen arkadaşı anlatacaktım. Sıra eşine geldi. Eşini burada bırakalımda biz  dönelim o 

öğretmen arkadaşa. 

Sınav, sınavdan önce hazırlanan  sorular, soruların yanıt anahtarı, olaylar, yanıtları yapamadığı için 

sinir kırizleri....  

Bu olayların tümü haziran sınavlarında olmuştu. Konuyu Müdür beye anlatıp o arkadaşın orta 

birinci  sınıflardan (günümüzde altııncı sınıflardan) ders almasını sağlayacaktık.  

Eylül ayı geldi. Müdür beyin odasındayız. Ders programları üzerinde çalışacağız. Sınıfları paylaşıp 

ders planlarımızı yapacağız. Konuyu açıp o bayan arkadaşın sorununu da görüşmek istiyoruz. 

Tümümüz Müdür beyin odasındayız. Salt o bayan arkadaş yok. Onun olmaması daha iyi. Onsuz 

daha rahat konuşuruz. 

Biz birbirimize bakıyoruz. Herkes bana bakıyor. Söze başla dercesine. Ben tam söze başlayacağım.  

Müdür bey başlıyor konuşmaya; 

“(A......S........) hanımı arıyorsunuz değil mi?... O şimdi yok. O bu sene okulumuzda yok. 

Çalışan, çalışkan olan çalışmasının sonucunu nasıl alıyor. Onun tayini çıktı. O arkadaş 

okulumuzdan ilişkisini kesti. O şimdi (D...........) ye atandı. (Komşu ilçelerden birinin  adını 

söyledi) (D...........) Eğitim Enstitüsünün matematik bölümü başkanlığına atandı. O şimdi 

(D...........) Eğitim Enstitüsünde matematik bölümü başkanı oldu. Başarısının, çalışmasının 

sonucunu aldı,” dedi. 

Bu olayı yaşadıktan sonra şimdi size bir sorum var. Siz iki kere ikinin kaç ettiğini  biliyor 

musunuz?... Eğer biliyorsanız sizi de herhangi bir fen fakültesinin matematik kürsüsü bekliyordur. 
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Bilginiz olsun.... 

Bu arada  size  bazı sorular sorayım;  

O arkadaşın okuttuğu, okutupta orta dereceli okullara matematik öğretmeni olarak yetiştirdiği  

öğrenciler ne oldu acaba?... 

O komşu kentteki Eğitim Enstitüsünün Matematik Bölümünde  neler oldu acaba?... 

Siz  bu olaya da ne diyecekseniz deyin. O konuda yorum da sizin, karar da.  

Ben size o yıllarda ki bir gerçeği daha aktarayım.  O arkadaş neden matematik bölüm şefi oldu 

biliyor musunuz?...   

O konuda da bilgi vereyim 

Dikdörtgenler pirizmasının hacmini hesaplayamayan matematik öğretmeninin Metematik Bölüm 

Başkanı olarak atandığı Eğitim Enstitüsünün  müdürü öz be öz o bayan öğretmenin ağabeyi idi.  

Iki sözcüğü üst üste koyup konuşamayan türkçe öğretmeni ağabeyi o okulun müdürü idi de ondan. 

Hem müdürü idi, belli bir siyasi görüşün de mırmırı. 

Mırmırlardan, hırhırlardan çok çektik biz çok. 

Bizim kuşak çok çekti, çok... 

Bu konuyu da Tanrıya mı bırakalım. 

“Allah iyi eder, „ mi deyelim.. 

Gene günaha giriyorum.  

Esirgeyen bağışlayan sensin... Sana sığınıyorum Tanrım!... 

Tüm içtenliğimle yalvarıyorum. 

                              Günah Yazma Allahım... 
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ERKEN KALKAN YOL ALIR... 

Bir sabah erken kalktım.Okula gidiyorum.Okula yaklaştıkça öğrenciler gülerek selam veriyorlar. 

Gülümsüyorlar. Bu gülümseyişlerinde mutluluk var.Utkuya ulaşmanın mutluluğu....Nedenini 

bilmiyorum.Sormuyorum da.Okula doğru yaklaştım.Yollara, duvarlara koca koca oklar çizmişler. 

Oklar belirli bir yönü gösteriyor.Okula yaklaştıkça okların altına bir sözcük eklenmiş. ‘’Taşındık’’ 

sözcüğü .Okula vardım. Bahçe kapısı duvar. Kale kapısı sanki. Demir kapının eni boyu en azından 

üçer metre. Demir kapı kapalı. Kapalı yeşil kapının üzerinde kocaman bir ok. Okun altında 

‘’Taşındık’’ yazısı. Öğrenciler o anda söylediler. 

“Öğretmenim okul dün akşam taşındı...”.diye 

“Nereye?...” 

“Kara Dede’de yeni yapılan yere.” 

Kara Dede denilen yer önceden mezardı.Mezar kentin tam ortasında kaldığından kaldırıldı.Üç bina 

yapıldı. Birincisi Merkez Lisesi, ikincisi Ticaret Lisesi oldular. Bu okullar öğrenime başladılar. 

Üçüncüsü ikisinin arasında kalıyordu. Tümünün aralarından da yol geçiyordu. Okullar birbirinden 

salt bahçe duvarları ile değil, yollarla da ayrılıyordu.İki okul arasındaki daha büyük yapılan bina 

kentimize açılacak yüksek okul için hazırlanıyordu. Bayındırlık bunu da geçici teslim almış. Ufak 

tefek eksiklikleri için yapımcıya gün vermiş. Bu binada o günün koşullarında üniversitelerin 

önündeki öğrenci yığılmasını önlemek için açılan iki yıllık yüksek okul olan  Yay-Kur açılacaktı. 

Bu bina Yay-Kur için özel olarak yaptırılmıştı.Kentimizde çok farklı binalarda öğrenimini sürdüren 

Yay-Kur öğrencileri buraya toplanacaktı. Burayı İmam-Hatip Lisesi öğrencileri bir gecenin içinde 

taşınıvermişler. Sıraları, masaları, öğretmen kürsülerini, karatahtaları taşıyıvermişler.Taşınılan  

binanın uzaklığı eski binaya  300 metre ya var, ya yok.Kendi binalarından Yay-Kur’un  bitmiş olan 

kocaman binasına taşınıvermişler.Yönümü o binaya doğru çevirdim.Yerlere ve evlerin duvarlarına 

çizilen oklar çoğalmış.Oklar yönünde ilerledim.Vardım Yay-Kur için yapılan  binanın önüne.Yay-

Kur binasının içini İmam-Hatip lisesi öğrencileri,bizim öğrenciler dolmuşlar.  

Binanın pencerelerine de ses düzeni koymuşlar. Bir süre sonra binanın önü öğretmenler ve 

mahalleli ile doldu. Öğrenciler de ses düzeninden ilahiler ve marşlar okumaya başladılar.Saat 

dokuzu  geçti. On a yaklaşıyor. 
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Birkaç polis geldi.Polisler bahçenin de dışında bekliyorlar.  

Polislerden sonra Milli Eğitim Müdürü geldi.Müdür gelir gelmez bana görev verdi. Polislere 

değil... 

“Git bakalım. Gir binaya sor. Ne istiyorlar.” dedi Milli Eğitim Müdürü Sayın Aslan Akkılıç 

bana görev vermedi. Beni kurban seçti. Beni kızgın ve gergin öğrencileri içersine atıp linç 

ettirecek. Oysa ki onlar benim öğrencilerim.İkirciliksiz yürüdüm.Girdim içeriye.Sözcüleri geldi. 

Zeki, çalışkan, atak olan Yusuf  geldi. Yusuf ile birlikte birkaç öğrenci  daha geldi. 

Çocukların gözleri kan çanağı.O akşam  sabaha dek uyumamışlar. Hem uykusuzlar, hem de 

yorgun. Sıraları, masaları teker teker sırtlarında taşımışlar. Üstüne üstlük bir de nöbet tutmuşlar. 

Zavallı pırıl pırıl öğrencilerimi  kan çanağı uykusuz görünce aklıma ilk gelen soruyu sordum. 

“Çocuklar açmısınız?..” dedim. 

Yusuf  boynuma sarıldı. 

“Sağol öğretmenim.. Öğretmenlerin öğretmeni sağol....” diyerek başını omzuma dayadı. 

Başladı ağlamaya. 

Binanın içinde bir kenara çektim.Biraz bekledim. Sinirleri gevşesin, ağlasın boşalsın diye. O başı 

omuzum iken bir süre daha ağladı. Toparlandı. Elinin tersi ile gözlerini sildi. 

Sorumu yanıtladı. 

“Aç değiliz öğretmenim. Sağol....Her şeyimiz var.”  

“Ne istiyorsunuz?” dedim. 

“Hiçbir şey.. Hiçbir şey istemiyoruz...Her şeyimiz var. Bu binayı almak İmam-Hatip 

yapmak istiyorduk. İsteğimiz oldu. Başka ne diyelim.” dedi.  

Yeniden boynuma sarıldı,sinirleri gevşemişti.Başladı ağlamaya. 

Ben; 

Yusuf  ben bir olay çıkmasından korkuyorum. Sizlerden korkuyorum. İçinizden birini 

kaybetmekten korkuyorum.”dedim. Dışardaki polisleri gösterdim.  
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“Sizi sille tokat dışarı çıkarabilirler. O arada Allah göstermesin patlayan bir silahtan 

korkuyorum. Kör kurşundan korkuyorum.” dedim. 

Bu kez üçü  birden yanıtladı. 

“Gelemezler... Giremezler öğretmenim.Polisler de giremez, hiç kimse de giremez. Biz bu 

binayı zaferle zapttettik. Bizi bu binadan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet çıkaramaz.”dediler.  

“Siz şimdi ne istiyorsunuz?” diyerek sorumu yineledim. 

Sözcü durumunda olan Yusuf sorumu yanıtladı. 

“Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok.  Hiçbir şey de istemiyoruz. Bu binayı ele geçirdik. Bu iş 

çoktan bitti.” dedi. 

Ben; 

“Haydi çocuklar allahaısmarladık.” dedim. Öğlen olmuştu.Çıktım binadan.Saate baktım, 

onikiye yaklaşıyordu.  

Ben ön kapıdan çıkarken arka kapıdan da sini sini yemekler gelmeye başladı. Öğlen yemeği için.  

Ön kapının önünde iki üç polis, Milli Eğitim Müdürü,öğretmenler ve halk. Arka kapıdan da içeriye 

giren sini sini öğle yemekleri. 

Milli Eğitim Müdürü Aslan Akkılıç benim elimi kolumu sallayarak yarasız beresiz dışarıya çıktığımı 

görünce şaşkın gözlerle sordu. 

“Nasıl... Nasıl olur da dışarıya çıkabilirsin..Nasıl oldu da gelebildin.” dedi. 

Ben  

“Neden ?...” dedim... 

O sorusunu,  

“Ne istiyorlar? Neden buraya taşınmışlar? diye değiştirdi. 

Ben de; 

“Onlara buyruğu verenler vermişler.Onlar da bir gecede buraya sahip olmuşlar. Yarın da 

hazırladıkları okulun yeni tabelasını asacaklarmış.” dedim. 
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M.Eğitim Müdürü; 

“Nasıl olur... Mümkün değil...Nasıl yaparlar.” dedi.  

Oysa ki olayı önceden de biliyormuş. Dün akşam taşınacaklarını biliyormuş. Kendisinin haberi 

varmış. Çocuklar yarın levhanın asılacağını söylediklerinde ilgili makamların izin vermeyeceğinden 

söz ettim. Çocuklar bana; 

“Hocam herkesin, herşeyden haberi var.” dediler. 

Milli Eğitim Müdürü bana yeniden sordu. 

“Okulun tabelesını da asacaklarını kimden duydun,” dedi  

“Benden başka herkes biliyormuş.Şimdi de ben  içerde öğrencilerimden öğrendim.” dedim. 

Saatler öğleyi de geçti. Valilik  konuyu İçişleri Bakanlığına ve Milli Eğitim  Bakanlığına 

aktarmış.Milli Eğitim Bakanlığından şifreli faks geldi dediler. Faksta şöyle yazıyormuş. 

‘’Yay-Kur’un tüm hazırlıkları tamam. İmam-Hatip Okulu öğrencilerini gerekirse polis kullanarak 

dışarıya çıkarın. Binayı boşalttırın.Yay-Kur Müdürü binayı teslim alsın Binanın eksikliklerini 

Bayındırlık Müdürlüğü tamamlatsın. Yay-Kur’un geçici olarak durduğu binalardan taşınsın. 

Buranınn açılış hazırlıklarına başlayın.’’  

Kısacası yukarıda ki anlama yakın yazıda gerekirse polis kullanın. Devletin malına bir derneğin el 

koymasına göz yummayın. diyormuş. O zaman hükümet koalisyondan oluşuyordu. 

Milli Eğitim Bakanı CHP’den , Içişleri Bakanı MSP’ den di. . 

Emniyet Müdürü konuyu Içişleri Bakanına aktarmış. 

MSP’den kooliyonda görev yapan  İçişleri Bakanı buyruğunu vermiş. 

“Polisi böyle basit konulara karıştırmayın,” demiş. 

Bu olaylar bitti. Polis bu olaya karışmadı. Polis bahçe duvarından içeriye girmedi. Ikinci gün bahçe 

duvarının dışında da bulunmadı. 

Gün boyunca biz bahçede bekledik. Çocuklar binada bekledi.Günde üç övün arka kapıdan sini sini 

yemekler girdi. Hiçbir görevli arka kapıyı görmedi. Engellemedi. 

Ertesi gün öğrenciler tabelayı asacağız demişlerdi.  
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Ertesi gün bahçede öğretmenler olarak biz  akşama dek bekledik.Okulda görevli idik ya. Bahçede 

bekleyerek görevimizi yaptık. 

Üçüncü gün de farksız yaşandı. Çocuklar tabelayı asmamışlar. Çocuklar içerde, biz dışarda, arka 

kapıda sini sini yemekler. 

Dördüncü beşinci gün cumartesi pazar olduğu için okula gitmedik. Öğrenciler de binadan dışarıya 

çıkmamışlar  

Çıkaran da olmamış. 

Olayın üzerinden bir hafta geçti. Günlerden pazartesi oldu. Okula gittim. Tabela bu kez çok 

uzaklardan görülüyordu. Çocuklar söylediklerini yerine getirmişler. Tabela asılmış. Okulunn adı 

yeni tabelaya daha büyük daha görkemli yazılmış. 

“ İmam-Hatip Lisesi” diye. 

Okula yaklaştım. Kapılar açıktı. Müdür beyin odası da taşınmış.Çocuklar sınıflarda, müdür bey 

odasında.Herşey yeni binada yerli yerinde  yeniden öğretime hazırlanmış. 

Koalisyon ortaklarının bir kanadından olan Milli Eğitim Bakanı zorlasa da yetkisini kullanarak 

“Polis okulu boşaltsın,” dese de binayı boşalttıramadı. 

Koalisyonun diğer kanadından  olan İçişleri Bakanı bu olaya polisi karıştırtmadı. 

Kentimiz üç gün içinde eskisinden çok güzel, eskisinden çok büyük binası olan yeni bir İmam-

Hatip Lisesine kavuştu. 

Eski binanın da her yeri derneğin işlettiği öğrenci yurdu oldu. 

Büyüyen yurda daha çok öğrenci buldular.  

Kentimizden ve çevre kentlerden.O da yetmedi.. Daha da uzak kentlerden de öğrenci buldular. 

Nasıl olsa eski binanın tümü öğrenci yurdu olmuştu. 

Ertesi yıl okulumuzun öğrenci sayısı da üç katına çıktı. 

Erkek öğrenciler binayı dolduramadı.  

Velilerden mi istek geldi, dernek yönetimi mi izin aldı bilemiyorum. Bakanlıktan izin 

alındı.Okulumuza kız öğrenci de alınmaya başlandı.  
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İmam -Hatip Liseleri gerçeğinde ilk kez kız öğrenciler bu  okula alındı. 

Bu kız öğrencilerden birinin adı da diyelim ki Emine idi. 

Kız öğrencimiz Emine başka bir bölümün konusu.Onu ileride anlatayım.Aslında onuı bir bölümde 

anlatmak zor.O  başlıbaşına bir kitap konusu.  

Içişleri Bakanı bu olaya polisi karıştırmadı.  

Kentimizin yüksek okul sevdası da bir başka bahara kaldı. 

İlimizde değil, 1970 lerden sonra her ilde değil,illerin  ilçelerinde bile İmam-Hatip Liseleri açıldı.  

İlimizin ilçeleri dışında merkezinde de ikinci İmam-Hatip Lisesi açıldı. 

Yakında da Anadolu İmam-Hatip Öğretmen Lisesi de açılacakmış.... 

Bunlar yetmemiş 2013yılı başlarında memleketime gitmiştim.Canım saıkıldıkca bile salt sokaklarını 

gezmek için memleketime giderim.Bu kez sokaklarda şalvar görününlü pantalonlu,yakasız 

gömlekli,başları takkeli,ince gri renkli kumaştan, gene yakasız yerleri süpüren palto ile dolaşan 

gençler gördüm. Kimler olduklarını  merak ettim. Sordum öğrendim. İlimize açılan Kuran Kursu 

öğrencileri imiş. Yatılı okuyorlarmış. Bu Kur’an Kurslarına çevre illerden de gelen çocuklar 

çokmuş.Bundan daha büyük üçüncüsü de açılacakmış. 

Hem de kızlar için 
Olur mu olur.. Ne var yani.... 

Çalışan kazanır. Erken kalkan da yol alır....  

Aldılar da.  

Şimdi nerede ise yaşamın her noktası  İmam-Hatip Lisesi olmadı mı?.. 

Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan “İmam-Hatip Liselerinin ne zararını gördünüz.“ demiyor 

mu? 
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ÜÇ AYRI MASAL,  

ÜÇÜ DE MASAL GİBİ MASAL... 

Masal,  

       Bir; 
Eşek bir gün yanındakini hart diye ısırmış.  

Çevresindekiler; “Ne yapıyorsun... Ne yaptın?...” demişler.  

O da yanıtlamış; “Şaka yaptım. Şaka...” demiş. 

“Bu ne biçim şaka. Böyle şaka olur mu?” denilince, eşek özür dilemiş. 

“Bir daha böyle şaka yapmam,” demiş. Kısa bir süre sonra ısrdığının yanındakini tepmiş. 

Tekmeyi yiyen can acısıyla çığırırken tümü yeniden eşeğe sormuşlar. 

“Gene ne yaptın,” demişler. 

Eşek yeniden;  “Şaka yaptım şaka.” deyince;    

Bu kez tekmeyi yiyen de, ısırılan da, ısırılmayan da sormuş. 

“Bu nasıl bir şaka?” demişler. 

Eşekten önce topluluktan biri yanıtlamış. 

“Eşek şakası,eşek ...”diyerek. 

Eşeğin eşeklerin eşeklikleri kendilerinde kalsın.Biz dönelim konumuza. 

Konumuza gelelim. Sene sonu sınav sorularını hazırlıyoruz. Soruları tamamladık. Sıra yanıt 

anahtarına geldi. Yanıt anahtarının yarısındayız. Müdür bey geldi odaya. Bu gün neşesi yerinde. 

Gülerek geldi içeriye. Bize yaklaştı. Iki elini masaya koydu. Yılışarak.  

“Veliler dışarıda sizi bekliyor.Sizden soruları bekliyorlar. Soruları versinler de, ne isterlerse 

verelim diyorlar. Haydi soruları ve cevapları verin de velilere götüreyim. Öğrencilere 

götüreyim. Karşılığında onlardan size  ne isteyivereyim...”  dedi. 

Her arkadaş çeşit çeşit bir şeyler söylediler. Kimi başını salladı tek sözcük söylemedi. Kimi 

kızgınlığını tikleriyle belli etti. Kimi; “Müdür bey bu ne biçim espri...” dedi. 

Müdür Bey bana döndü.“Sen ne diyorsun?Soruları velilere götürüvereyim mi..Soruların 

cevaplarına karşılık onlardan  ne isteyelim.” dedi 
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Ben;“Müdür bey siz hiç üzülmeyin. Sabahleyin öğrenciler ve veliler aralarında bir sözcü 

seçmişler. Sözcü erkenden bizim eve bir köfün (küfe) nerdeklikle (salçalık domates) geldi. 

Hocam imtihandan evvel bunu getirdik.Nereye koyalım diye sordu. Ben de biz onu 

arkadaşlarla paylaşamayız. Müdür bey bizim başkanımız. Bize gelen herşeyi o aramızda 

paylaştırır. Ona götürün. O gerekenlere paylaştırıverir.„dedim.  

“Siz velilerden herhengi birşey istemeyi bırakın da bu sabah evinize gelen bi köfün 

nerdeklikten herkesin payına ne düşüyorsa teker teker dağıtıverin. Hepsi sizde kalmasın....”  

diye ekledim. 

“Ne demek o...Ne diyorsun sen...”diye öyle bir ciddileşti ki biraz önceki kişi gitti yeni birisi geldi. 

Müdür bey; ‘’Ne diyorsun sen...’’ ‘’-Ne diyorsun sen...’’ diye sorarken ben konuşmamı 

sürdürdüm. 

“Müdür bey. Lütfen gidiniz... Nerdekliği paylaştırınız... Gerekenlere eşit eşit paylaştırın da 

hak geçmesin.Biz de burada saat dokuz olmadan görevimizi  tamamlayalım,” dedim. 

Herkes sustu. 

Kağıtların üzerine eğildik. Müdür bey odadan çıktı gitti. Saat dokuz olmadan da biz görevimizi 

tamamladık.  

Müdür beysiz görevimizi saatinde tamamladık. 

Nerdeklik mi?.. 

Arkasını aramadım.Müdür bey de nerdekliği getirip bizlere paylaştırmadı. 

Aslında bize gelen bi köfün nerdeklik te yoktu ki... 
Ama Müdür bey "nerdekliğinde", "köfününde" ne olduğunu sonradan öğrenmiş. Yeri gelince 

nerdekten de köfünden de söz etmek istedi.  

Nerdek ve köfün sözcüklerini kullanarak güldürü üretmek isterdi.Ne sözcükleri yerli yerine 

oturtabildi,ne de gırtlak yapısı bu sözcükleri tam olarak vurgusu ile çıkarmaya yatkındı. 

O an arkadaşlar Müdür beye sorarlardı.   

“Müdür bey, bu güldürü şimdi yerli yerine oturdu mu?...”diyerek 
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Masal,   

       iki; 

Hasibe hanım ateş püskürüyor. Öğretmenler odasına bir girdi ki ateş parçası. Sandalyeyi uzattım. 

Oturdu.  “Söyle Hasibe  hanım. Nedir bu kızgınlığın?„diye sordum. Tarih dersine giriyordu. 

Ödev vermiş.Ödevin konusu; 

‘’Milli ve dini bayranlarımızın anlamını anlatınız.’’imiş. 

“Bu başlık altında ne düşünüyorsanız yazınız„demiş.  

Öğrencilerden biri yazmış. 

“1-Dörtyüz yıllık saltanatı yıktık.Yıkılışın yerine bir safsata kurduk. Adını da uydurduk. 

Üstelik bayram diye kutluyoruz.Bu gün bayram yapacağımıza saltanatın yıkılışının matemini 

tutmalıyız.’’ 

“2-Gençlerimizin, kızlarımızın kıçını, başını açtırmaya bayram diyoruz. Bunun adı bayram 

mıdır? Oturup ağlamalıyız...? ’’şeklinde ulusal bayramlarımız sıralanıp gidiyordu. Elindeki bu 

ödevi okuyunca ateş parçası olmuş. Kızgınlığı buna imiş. 

Ben; “Üzülmenize gerek yok. O öğrenciyi disipline verirsiniz, olur biter. Olayı okul yönetimi 

çözer.” dedim. 

Ertesi gün Müdür bey nereden duyduysa duymuş.Öğretmenler odasındaki bu söyleşimizi 

duymuş.Öğretmenler odasına geldi.Kızgınlıkla bana sordu. 

“Öğretmenleri idareye karşı kışkırtıyor musunuz?” dedi. 

“Kim demiş... O ne demek...”diye sordum. 

“Sen bilirsin sen....” diyerek geçiştirdi. Öğretmenler odasından da çıktı gitti. 

Ben öğretmenleri yönetime karşı kışkırtıyormuşum... 

Masala bakın siz..... 
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Masal,                                                                                          

üç; 

Sabahleyin okula geldim. Nöbetçiyim. Sınıfları dolaşıyorum. Temizlik yapılmış mı? Sobalar 

yakılmış mı? Sınıfları izliyorum. Üst katlardan indim. Yönetim katındayım.Eli çantalı, kravatlı, 

koyu renk giysili bir bey dolaşıyor salonda.”Buyurun,” dedim. Kimi aradığını sordum.Müdür beyi 

arıyormuş. Yöneticilerin daha gelmediğini söyledim.Gelen konuğa; “Buyurun burada 

bekleyiniz....” diyerek öğretmenler odasına aldım. Müdür beyi niçin aradığını sordum. Veli ise, 

benimle veya başka bir arkadaşla sorunu varsa çözmek istedim. Sorum yanıtsız kaldı. Müdür beyle 

özel bir işi varmış.Biraz söyleştik. Müdür beyin sesini duydum.Kapıyı açtım . Salona baktım.  

Müdür bey odasına giriyordu. Gelen konuğu bilgilendirdim. 

“Müdür beyimiz geldi. Buyurunuz. Odasına giriyor,” dedim. Konuk öğretmenler odasından 

çıkarken  bizi selamladı. Bizden izin aldı. Müdür beyin odasına doğru yöneldi. 

Ders zili çaldı. Öğrencileri bahçede topladım. Sınıflara aldım. Birinci dersimi yaptım. Dersten 

çıktım. Nöbet görevimin olduğu yerde ll. katta nöbet tutuyorum. Hizmetli geldi. ‘’Müdür bey sizi 

çağırıyor.’’ dedi.İndim müdürlük katına. Birinci kata. Kapıyı tıklatarak içeriye girdim. Sabahtan 

Müdür beyi soran konuk içerde idi. Sabahki konuk beni yeniden süzdü. Saçımdan, sakalımdan 

ayakkabılarıma dek bakışlarını gezdirdi. Şaşkınlığını gizleyemedi. Ağzından şu sözler döküldü.“Siz 

miydiniz?...”dedi. Benim ben olduğuma o konuk çok şaştı. Konuk konuşmadan Müdür bey 

konuştu. “Müfettiş bey dersinize girecek.” dedi. Ben Müdür beyin ikinci tümcesini beklemeden 

sabah ki konuğa yeniden ‘’Hoş Geldiniz.’’dedim. Bakışlarımla saygımı sundum. Ekledim.“Şu 

anda 4 C sınıfına  dersim var. Sınıf bir üst katta. Soldan birinci kapı. Zil çalınca beraber mi 

gidelim? Ben önden derse gireyim mi?” diye sordum.  

“Siz buyurun. Zil çalınca dersinize giriniz. Ben gelirim.” dedi. 

Zil çaldı. Dersime girdim. Sınıfı selamladım. Defteri imzaladım. Bir önceki dersten farksız dersimi 

anlatmaya başlayacaktım. Kapı çalındı. Kapının tıklamasıyla birlikte Müfettiş bey sınıfa girdi.Buyur 

ettim.Geçti arka sıralardan birine oturdu. Ben ders anlattım. O dinledi. Öğrencilele birlikte dersi 

işledik. Ders bitti. Sınıfı beraberce selamladık.Çıktık sınıftan. Merdivenlerden beraberce yürüyoruz. 

Müdürlük katına indik. O müdür odasına doğru yöneldi.  
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Ben; “Geleyim mi sizinle,” diye sordum. Başını salladı hayır dercesine. Programıma baktı 

ayrılırken. Üçüncü derste yeniden sınıfıma girdi. Dersimi izledi. Öğrencilerin derse katılımını izledi. 

Benim öğrencilerle iletişimime baktı. Bu derste bitti. Bu sınıfı da beraberce selamladık. Dersten 

çıktık. Bu kez kendisiyle birlikte gelmemi istedi.Müdür beyin odasına girdik. Müdür beyden uzakta 

odanın bir köşesindeyiz. Müfettiş bey sordu.“Sayın Öğretmenim. Mesleğinizi seviyor 

musunuz? Dersinize hazırlanarak mı girdiniz?”. 

Ben yanıtladım.“Dersimi izlediniz. Bilgim dışında da istediğiniz an çat kapı yeniden girip 

izleyiniz. Mesleğimi sevip sevmediğime siz karar veriniz. Derse hazırlanışıma gelince... 

Özenle hazırlandım diyemem.” dedim. 

O sorusunu sürdürdü.  “Niçin?” Ben önce Müfettiş beye branşını sordum. O da matematik 

öğretmeniymiş. Matematik öğretmeni olduğunu öğrenince sevindiğimi söyledip ekledim. 

“Şu anda sizinle daha iyi anlaşacağız. Çünkü ben ax2+bx-c= 0 denklemini anlatsam sınıfa 

anlattığım örnekteki a ; b ; c; katsayılarını değiştirerek yazılıda soru sorsam Müdür 

beyimiz beni anlatmadığım, öğretmediğim konulardan soru sormakla suçluyor. Sorduğum 

sorunun katsayılarını değiştirmemeliymişim. Sınıfta çözdüğüm örnekleri sormalıymışım. Bu 

ve buna benzer konulardan Sayın Müdürümüzle anlaşamıyoruz.” dedim.  

Derse niçin özenle hazırlanmadığımı sordu. Haftalık ders programını cebimden çıkardım. 

Pazartesi      : Ders, Boş, Boş, Boş, Ders 

Salı              :Ders, Boş, Ders, Boş, Ders 

Çarşamba     :Ders, Boş, Ders, Boş, Ders  

Perşembe     :Ders, Boş, Ders, Boş, Ders 

Cuma           :Ders, Boş, Boş, Ders, Ders 

“Gördüğünüz bu haftalık derse gime proğramım Müdür beyimizin eseri. Meslek 

derslerininden tek bir arkadaşın daha böyle bir programı varsa hiç birşey söylemeyeceğim. 

Müdür beyimize program üzerine sıkıntılarımı belirtince proğramın yapılamadığından söz 

ediyor. Meslek dersi arkadaşlarımızın ya ilk ya son saatleri boştur. Bundan  da öte, 

çarşambaları öğleden önce veya sonraları boştur. Pazara gidip alışveriş yapabilmeleri için. 

Cuma günleri saat 11 den sonra dersleri hiç yoktur Cuma namazına gidebilmeleri için. 
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Kentimizde manav da yoktur. Çarşamba günü pazardan alışveriş yapabilirsen yaparsın. 

Yoksa bir hafta açsın. Bu  programıma karşın bakınız, haftalık ders saatimi sayınız. 32 saat 

olmasını ben istedim. Haftada otuz saat yerine 32 saat derse girmemi ben istedim.Bir sınıfın 

öğretmensiz kalmasını içime sindiremedim.”dedimMüfettiş bey dişlerini sıktı. Derin bir nefes 

aldı. Sayın  Müdür beyimize döndü; “Okulun huzurlu olması için önce öğretmenin mutlu 

olması,huzurlu olması gerekir. Öğretmeni mutlu ve huzurlu kılmakta sizin göreviniz Müdür 

bey... Siz görevinizi tam yaparsanız bize de gereksiz yere görev düşmez. Biz de boş yere 

uğraş vermeyiz. Lütfen huzuru önce kendinizde arayınız. Huzuru önce kendiniz yaratınız.” 

dedi.  

Bana döndü. Teşekkür etti. Ben odadan çıktım.Diğer sınıflardaki derslerime gittim.  

Sonradan öğrendiğim. öğrenmekten öte dedikoduyu duydum. Müfettiş bey benim için özel gelmiş. 

Başka kimsenin dersine girmeden gitti. Sayın müdürümüz benim için bakanlığa rapor yazmış. 

“Yetersizdir... Bilgisizdir... Uyumsuzdur... Öğrencileri ve öğretmenleri yönetime  karşı 

koymaya zorlar. Meslekten atılmalı.” diye. Müdür bey bakanlığa böyle bir rapor gönderip 

müfettiş çağırmış. Müffettiş bey derslerimi izledikten sonra bana teşekkür edip gitti. Müfettiş beyin 

yorumunu biliyorum. Öğrencilerim beni hiçbir zaman yetersiz bulmadı. Ben yetersiz olduğum 

konuda okurum sorarım araştırır öğrenirim. Ben anlattığım konuda kendimi hiçbir zaman yetersiz 

bulmadım. Yetersiz olduğum konuda da sordum.okudum öğrendim.Hiçbir zaman yetkili bilgili 

olmadığım konuda  bilgi sergilemedim. İşte bu da böyle bir masal.Üç ayrı masal. Üçü de ayrı 

masal... Ne diyelim. Bunlar da masal deyip geçiverelim mi?Geçivermekle olmuyor ki... Yaşamım 

boyunca gerektiği yerde, gerektiği konularda,koşullar ne olursa olsun sonucun bana ne şekilde 

yansıyacağını düşünmeden, “Kral çıplak„demekten de kaçınmadım, kaçınmam...Yaşamım 

boyunca yanlış yaptığımda olmuştur.Yanlışımı sezinlediğim an hemen yanlışımdan uzak dururum. 

Gerekenlerden özürde dilerim.Tanrım...Gene sana sığınıyorum.Esirgeyen bağışlayan 

sensin...Sana sığınıyorum.Senin  kapındayım. Yanlışlarımdanve yanlış kişilerden beni uzak 

kıl.Sana sığınıyorum Tanrım,sana yakarıyorum. 

                                                                                                 Günah yazma Allahım... 

 

 



 98

 

 

SİZ   SEVECEKSENİZ  SEVİN. 

                          BEN  SEVMİYORUM. . .    

                                                  SEVEMİYORUM... 

Çok çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm.Ailem ticeretle uğraşıyor.Ailemizde bvenden başka 

Devlet Memuru olanda yok. En büyük ağabeyim babam olacak yaşta. Ağabeyim 

ülkemizin üçüncü büyük kentinde oturuyor.Orada ki iş yerimizin yönetimi ile  uğraşıyor. 

Dört yaşımdan bu yana nerede ise her ay oraya gidiyoruz. Kentimizdeki bir kaç tüccar bu 

büyük kente mal almaya gelmişler. Gelmişken bir de bara gidelim demişler. Gelenlerin 

içinde  (............) caminin imamı da var. Hem imamlık yapıyor, hem de bakkal dükkanı 

var. Barda yemişler, içmişler. Sıra hesap ödemeye gelmiş. Dördünün o an ceplerindeki 

para kendilerinin ve masaya çağırdıkları bayanın yediğine, içtiğine yetmemiş. Hesap 

sonrası birisi  barda tutuklu kalmış. Üçü yayan yapıldak  yürüyerek bardan büyük kentte 

ki  bizim işyerimize dek gelmişler. Sabahım 04 den bu yana dükkanımızın  kapısının 

önünde  bekliyorlarmış. Sabah saat dokuza doğru da biz geldik. Babam, ben ve ağabeyim. 

Ben 6 yaşlarındayım. Olayı anlattılar. Hem de gülerek anlattılar. Babam kızarak ve 

dişlerini gıcırdatarak istedikleri borç  parayı  verdi. Onlar da gitmişler arkadaşlarını 

tutuklu kaldığı bardan kurtarmışlar. Ben bu olayın tanığıyım.  

Barda tutuklu kalan tüccarlar, bir.... 
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Şimdi diğer kişileri anlatacağım... 

Sıra ikincide; 

Çocukluğumda evimizin yan sokağında  oturan bir ağabeyimizi arkadaşlarımızla birlikte  

gece geç saatlere dek beklerdik. Biz on,onbir yaşlarındayız. O ağabeyimiz yirmi, yirmi iki 

yaşlarında vardı. Her gün yatsıya yakın veya yatsıdan sonra zir-zurna geçerdi  evimizin 

önünden. Evden bağırsalar bizi arasalar ses verir evin önünde olduğumuzu belirtirdik. O 

ağabey sokağımızdan geçmeden de evimize girmezdik. O ağabeyi beklerdik. Beklerdikte 

sokağın köşesindeki çeşmede onun başını ıslatırdık. Bazan da boylu boyuna çeşmenin 

aharına yatırırdık. Çoğunlukla o kendisi de yatıverirdi. Zilzurnalıktan kurtulmak için. 

Ayılmak için. Ben görmedim. Duydum. Çok geç geldiği geceler ağaçlara veya elektirik 

direklerine çıkıp evlerin içini gözlermiş. Bu olayın tanığı değilim. Ama o ağabeyin başını 

biz çok yıkadık evimizin  köşesindeki çeşmede. Yıkadık ta zil-zurnalıktan kurtardık.  

Bu da,  ikincisi... 

Şimdi sıra üçüncüde; 

Kentimizde Nazilli Basması ismi verilen kumaş  satıcısı vardı. Ben 18-19 yaşlarındayım. 

Onun dükkanındayım. Salt onda satılan bir bez alacağım. Önümde benden önce dükkana 

girmiş bir müşterisi var. Kendi köyündenmiş. Düğün yapacakmış ... Bir top kaput bezi 

istedi. Dükkan sahibi kaput bezinin metre fiatını söyledi.Sonra  oğluna seslendi.“Oğlum 

koş. Çabuk depodan bi top kaput bezi al gel,” dedi. Parada verdi oğluna. Üç beş dakika 

sonra benim orada işim bitti. Çıktım oradan. Üç dükkan  öteki sokağa saptım. Sümerbank 

ta işim var. Oraya girdim. Biraz önce depoya gönderilen çocuk elinde bir top kaput bezi 

ile Sümerbak‘tan çıkıyordu.Bende Sümerbank’tan kaput bezi alacaktım. Aldım...Biraz 

önceki bulunduğum dükkanda dükkan sahibinin kendi köylüsüne söylediği fiatın yarı 

fiatına..  Sümerbanktan aldığı kaput bezini depodan getirdim diyerek kendi  köylüsüne iki 

katı fiatla  satan manifaturacı. 

Bu  da,üçüncüsü... 
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Sıra geldi dördüncüye.. 

Tuhafiyeci mi kırtasiyeci mi belli olmayan bir dükkan vardı kentimizde. Dükkan sahibinin 

giyimi kuşamı  önceleri kentimizdeki herkese benziyordu. Yadırganmıyordu. Sonraları 

yaz kış pardesü giymeye başladı.Giydiği pardesünun etekleri yerleri süpürüyordu.Giydiği  

gömlek ve padesü yakasızdı. Sakal bıraktı. Göze hoş görünmeyen. Göbeğine dek uzayan. 

O anda ben de dükkandayım. Bir konuyu soracağım. O ara başka bir alıcı  geldi. Okul 

çantası alacakmış.  

“Okul çantalarınıza bakabilir miyim?” dedi.  

Dükkan sahibi sordu. 

“Mahtum hangi mektebe gidiyor?...” 

Alıcı yanıtladı. 

“Bu sene Ortaokula yazılacak.” 

Dükkan sahibinin kaşları çatıldı. 

“Değmez.... Bırak masrafı.... Değmez öyle okullarda okuyanlara masraf etmeye. İlk 

mektepteki  çantası ile idare etsin,” dedi. 

Benden önceki müşteri oğlunu İmam-Hatip okuluna değilde normal orta okula yazdırdığı 
için o dükkandan oğluna okul çantası alamadı.Dükkan sahibi çanta alacak kişiye çanta 
yerine   cennetin yoluna döşeyeceği taşları nasıl döşemesi gerektiği üzerine uzun uzun 
nasihat aldı.Babasının elinden tutan çocuk anlamsız anlamsız bakarak dükkandan çıkıp 
gittiler.Çanta alamadılar. 
Aslında dükkan sahibi onlara çanta satmadı... 
 

Bu dükkanın sahibi etti, dört. 
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Sıra Geldi Beşinciye; 

Beşinciyi saymayayım. Onu da yıllar öncesinden çocukluğumdan tanıyorum. Konu 

uzamasın diye onu anlatmamayım...İşte bunlarta benzer birisi. İşte bu beş kişi atandığım 

okulun mütevelli heyeti idi.Yasal adıyla “Okul Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği 

İdare Heyeti Azaları „Kısaca okulu sevmedim.  Okul yaptırma yaşatma derneği üyelerini 

sizlere anlattım.  Onları da sevmedim.Okul müdürünü de sevmedim. Onu da bundan 

önceki bölümlerde anlattım. Burada da başka sevmemekten öte bir olay daha  anlatayım. 

Sevmemekten öte duygular taşıdığım olayı anlatayım.Sabah okula gittim. Nöbetciyim. 

7.30 da okuldayım. Sınıfları dolaşıp, sobaların yanıp yanmadığına bakacağım. Müdür 

odasının önünden geçiyorum. Sabah 7.30. İçeriden sesler geliyor. Sabahın bu saatinde 

Müdür bey okulda olmaz.Kapıyı tıklatıp içeriyer  girdim. İçerisi bir hayli  dolu idi. 

Müdür bey bir 

Nöbetci müdür yardımcısı iki. 

Okulumuzun yatakhane ve yemekhane olan  bölümünün müdürü üç.. 

Bu yemekhanenin aşcıbaşısı dört. 

Yetmedi, Gece bekcisi beş. Onlara ek İki de Hizmetli etti yedi. İki de meslek dersi 

öğretmenlerinden etti  dokuz.... 

Diğerlerini saymayayım. Bu kadar kişi toplanmışlar birinci tavayı yiyip bitirmişler. Boş 

tavayı bir kenara koymuşlar. Önlerindeki sininin ortasında ikinci kızartma tavası var. 

Tavada da en azından 20-30 tane böbrek,yürek ve pirzola duruyor. Büyük bir çaydanlık ta 

sobanın üzerinde. Tümü birden sabah kahvaltısında pirzola yiyorlar. 

Siz hiç sabah kahvaltısında pirzola yediniz mi ? 

Bu pirzolaların kaynağını da anlatayım. 
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Her çeşit adak koyunlar, kuzular okula gelirdi. Gelenler de ya kavurma olur, ya da sucuk. 

Çünkü gelen adaklar bazı dönemler okulun yurdunda kalan öğrencilerin günlük 

gereksimin üzerine çıkıyordu.  

O nedenle  kavurma veya sucuk oluyordu. 

İşte bu adakların böbrekleri, yürekleri, pirzolaları hizmetlisinden müdür yardımcılarına 

dek o gurubun  o sabah, belki de sık sık sabah  kahvaltılartına  katık olmuş. 

Bana da buyur dediler. 

Ben ; 

“Ben sabah kahvaltısında hiç  pirzola yemedim Yiyemem de... Sizlere afiyet olsun,” 

dedim.  

Sabah kahvaltısında pirzola yiyen, hizmetlisinden müdürüne dek bu grubu ben sevmedim, 

sevemedim. 

Daha kim bilir neler neler yiyorlardı. Onu da kendileri biliyorlar. Ama bakın ben birşey 

daha biliyorum.  

Onu da anlatayım. 

Bir gün üzerindeki giysiden bir iplik çeksen yamaları değil üzerindeki giysinin tümü yere 

dökülecek birisi evimin zilini çaldı.  

“Selamı aleyküm hoca... Bi maruzatım var. Ben (............) nın babasıyım. Bi senin 

dersinden ikmalli. Bi senin dersine bakıyoruz. Hepimiz de onun eline bakıyoruz. Bi 

senin dersi verirse köye imam olacak. Ne istersen yapayım. İstersen kışlık odun 

aldığında onu bölüvereyim,” dedi.  

Bana ödül veya rüşvet öneriyordu. Onun için en büyük armağan olan emeğini veriyordu. 

Kışlık odun aldı isem onu bölüvermek istiyordu. 

Başka hiçbir şeyi yoktu ki... 

“İstersen, aldıysan kışlık odununu bölüvereyim.Almadıysan alınca haber sal hemen  

gelip bölüveririm,” diyordu.  
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Bu velinin arkasını sıvazladım.O elimi öpmek istiyordu. Ben elini sıktım. 

“Hadi sen gönlünü rahat tut. Güle güle köyüne git“ dedim.  

Sınav günü geldi. Arkadaşlarla konuştuk. Soruları hoşgörü ile hazırladık. Değerlendirmeyi 

hoşgörülü yaptık. 

Sınava girenlerin tümü geçti. 

Geçmeseler nasıl olsa  o yıllarda bakanlığın bir yazısı ile  ikinci sınav hakları vardı.  

O da yetmezdi  tek ders sınav hakları  vardı.  

Sınavı biz yaptık.Sınav kurulu üyesi A......S........ hanımın yapamadığı bize göre hoşgörülü 

sorularla sınavı tamamladık. 

İşte bu emeğinden başka verebileceği bir şeyi olmayan velilerin çocuklarının aşına 

ekmeğine katık olacak adakların böbrekleri yürekleri,pirzolaları  o gün bu kişilerin sabah 

kahvaltısının çeşnisi olmuştu 

Velilerden “Odununu bölüvereyim„deyenlerden başka “Süt,yoğurt,odun,kozalak 

getirivereyim„deyen velilerde vardı. 

Ben başta müdür olmak üzere bu okullarla ilgili bazı kişileri sevmedim,sevemedim.  

Sevmediğim bu okulda on yıl görev yaptım. 

Bilimi anlatmak için, Ata’mızın devrimlerini anlatmak için bu okulda on yıl boşu boşuna 

uğraş verdim. 

On yıl emek verdim çocuklarımıza. On yılda öğrencilerime çok şeyler verdim.Çocuklara 

saygıyı, sevgiyi, doğru olmayı anlattım. Bilimsel düşünmeyi anlattım.  

Ben çocuklarımı, öğrencilerimi çok sevdim. Üç, beş fanatik  dışında  öğrencilerim de beni 

çok sevdi.Bu karşılıklı sevgi bazı gurupları huzursuz etmiş. Okulda kalmamı sakıncalı 

bulmuşlar. Milli Eğitim Müdürü Aslan Akkılıç..’ nın özel uğraşısı ile  Ürgüp’ün dağ köyü 

olan Aksaluır’a Ocak ayı ortasında atanmam yapıldı.  
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İstemim dışında. Bilgim dışında.Kovuşturmasız soruşturmasız istemim dışı yapılan bu 

atamamı yargı yoluyla bir yıl sonra durdurabildim. Ben kentimize geldim. Bu kezde 

eşimin ataması başka okula çıktı.  

O arada benim bu okulda görev yapmamı fazla bulan çevreler çocuklarımı,öğrencilerimi   

bana karşı kışkırtmak istemişler. 

“Kominist öğretmen Moskova’ya...” 

“Kominist öğretmen Moskova’ya ..”.diye bağırttıp yürütmek istemişler. Yasal yolla 

yeniden okula döndüğümde öğrencilerim anlattı bunu. Öğretmenim biz yürümedik 

dediler.Hatta birisi içtenlikle. 

“Biz öğretmenimizi tanıyoruz. Siz ona nasıl kominist dersiniz. Biz onu tanıyoruz. 

Bizim öğretmenimiz kominist değildir. O solcudur dedik, öğretmenim,” dediler. 

Çok sevdiğim öğrencilerim sağ olsunlar. Benim komünist olmadığım, solcu olduğum için 

yürümemişler... 

İnanın başka kentlerdeki okullardan birinde görevli  olsa idim o öğrenciler belki de aynı 

kişi olan beni linç ederlerdi.Azılı kominist diye 

Burada ne denli çevre il ve ilçelerden öğrenci toplasalarda kendi kentimizden de bir hayli 

öğrenci vardı. Bunlarla aynı  kentli olmamız nedeni ile çoğu ile akrabadan da öte  üç beş 

kuşak birbirlerinmizi tanıyorduk. Belki olayları  yanlış değerlendiriyorum.Bilemiyorum. 

Sivas‘ta ki 37 güzel insanın suçu neydi?... 

Siz sevecekseniz seviniz. 

Bilgisiz doktor candan, Bilgisiz imam imandan edermiş... 

Beni bu kişiler çok günaha soktular, çok... 

Ben bu kişileri tanıdıktan sonra çok günaha girdim çok... 

No’lur affet beni Allahım.Yeniden sana yakarıyorum. 

                                                     Günah yazma Allahım....
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O PEZEVENK NEREDE ?... 

1980 lere doğru Türkiyemiz hızla 12 Eylüle doğru sürükleniyordu. Bu arada İmam -Hatip Liseleri 

de mısır gibi patlayarak çoğaldı. Çoğalan İmam-Hatip liselerine kız öğrenci kayıtlatmanın yolları 

zorlandı.Bu yetmedi Kız İmam-Hatip Lisesi açılması gündeme geldi.İlk Isparta´ya a Kız İmam-

Hatıp Lisesi açıldı Bu yetmedi.. Yönetmelikler zorlandı. İmam-Hatip Liselerine kız öğrenci alma 

yolları arandı. Zorlama sonucu çalıştığım İmam-Hatip Lisesine de ilk kez kız öğrenci alındı. Bu 

olayı daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Arkasından sıra  diğer İmam-Hatip Liselerine geldi. 

Kapı aralanmıştı artık. Bunda yadırganacak ne var diyebilirsiniz. 

Hiçbir şey yok. Kadından imam olmaz diye karşı düşünce üretmeyeceğim.Ana babalar çocuklarını 

istedikleri okullarda okutabilirler. Doğru... Ben de sizlere katılıyorum. 

Doğru ama ortada bir kural var...Yasalar, yönetmelikler var. 

Milli Eğitim Temel Yasası var.Öğrenci Disiplin Yönetmeliği var.Giyim kuşam kuralları var. 

Tüm yasalarla birlikte insanın bir de aklı var.Bunları yanyana koydum. Okulumuza alınan kız 

öğrencileri sıkma başla derslerime almadım. 

Okul yönetimi bana  gözdağı verdi. 

Buranın İmam-Hatip Lisesi  olduğunu, baş açmanın günah olduğunu, velilerin bunu istemeyeceğini 

savlayarak beni baskı altında tutmaya çalıştılar. 

Ben de:“Dersim matematik dersidir.Günahla sevapla ilgisi yoktur.Kız öğrencilerin giyim 

kuşam yönetmeliğinin kurallarına göre dersime girmesi gerekir,”dedim.     

Onlar da İmam-Hatip Liselerinde  kız öğrencilerin başı açık derse girmenin gündeme bile 

gelmemesi gerektiğinden söz ettiler. 

Ben türbanlı öğrencileri sınıfa almayacağımdan söz ediyordum,diretiyordum. 

Onlar gözdağı veriyorlardı. 

Buranın Kur´an Kursu olmadığını söylüyordum. 

Onlar;" Burada Kur´an öğretiliyor." diyorlardı. 

Direnmeler karşılıklı sürdü. 
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Kız öğrenciler,dersim günün ilk saatinde ise“Geç kaldım,”gerekçesiyle,  derslerim  gün ortasında  

ise farklı gerekçelerle dersime girmiyorlardı. Giremiyorlardı.  

Gün ortasında dersime girmeyen öğrenciler nasıl oluyorsa oluyor farklı gerekcelerle okul 

yönetimince ellerinde bir saatlik   izinli kağıtları ile benden sonraki derse giriyorlardı 

Bir, iki, üç, beş... 

Bu uygylama  böyle günlerce sürdü.Okul yönetimine sordum;“Bu öğrenciler ne zaman dersime 

girecek. Benim dersimi ne zaman öğrenecekler.Ben onları ne zaman sınav yapıp not 

vereceğim,”dedim."Baş örtüsü ile sınıfa aldığın zaman." dediler.Okul yönetimi beni 

zorluyordu.Ben diretiyordum.Sonunda söyleyeceğimi söyledim. Son sözümü aktardım.“Okul 

müdürlüğü olarak kız öğrencilerimizin  derslere sıkma başla girmenin sakıncası yoktur. Kız 

öğrencilerin sıkma başlarla sınıfa alınması, diye yazılı buyruğunuzu verirseniz derslerime 

alırım,” dedim. 

Bana yazılı buyruk vermediler... 

 

Bana yazılı buyruk vermediler ama konu ülkemizin her yerinde gündemde tutuldu.Üniversitelerde 

öğrencilerin derslere türbanla girmeleri için toplu gösteriler başladı.Başbakan yardıncısı Sayın 

Necmettin ERBAKAN “Sizi türbanlarınızla üniversitelere almayan rektörler gün gelecek 

sizlerin önünde selam duracak,“ dedi.Ben kız öğrencileri sıkma başla (Türbanla) derslerime 

almadım.Onlar da girmediler.Bir süre izinli sayıldılar. 

Günlerden bir gün öğretmenler odasında oturuyorum. Günün ilk dersini yaptım. Ikinci üçüncü 

saatlerim boş. O nedenle öğretmenler odasındayım.Yusuf, Recep, Halil beylerle birlikteyiz. 

Okul binası Yay-Kur için yaptırıldığından çok büyüktü.Bahçesi de okula göre çok genişti. 

Bahçenin çevresi taş duvarlı idi.Bahçe kapısı demirdendi. Demir kapının yanında okul 

korumalarının odası vardı. Okula girenler ilk onlarla karşılaşıyorlardı. Kolay kolay herkes içeriye 

giremiyordu. Kurallar ve korumalara karşın bahçenin içinde bir kalabalık vardı. Öğretmenler 

odasında uğultuyu duyduk. Camdan  bahçedeki kalabalığı gördük. 

Kalabalık arttıkca artıyor.Bahcede toplananlanın saymak güçleşti. Toplananlar bir hayli arttı. Tümü 

de kadın. Tümü de şalvarlı... Bulunduğum kentte şalvar yerel giysi  de değil. Şalvarlı  kadınların 
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tümünün elinde sopalar var.  Kazma sapı örneği...Tümü de hep bir ağızdan bağırıyorlar. 

Bağırdıkları anlaşılmıyor. 

Önlerinde bulunan kadın daha da kilolu. Tümünü o yönlendiriyor. Kitleyi yönlendiren kadın kilolu 

ama, şişman değil. Hani şu “Osmanlı kadını „ denir ya, işte öyle. Enlice boyluca. Dev gibi bir 

şey... Sesiyle, davranışlarıyla kitleyi o yönlendiriyor. Yönlendirme şöyle dursun kitleyi güdüyor. 

Yusuf cama doğru yaklaştı. Elini gözüne siper edip cama dayadı. Cama dayayıp dikkatlice dışarıya 

baktı. Bakmasıyla bağırması bir oldu.Camdan ayrılmadan dışarıyı izliyor.Camdan başını çevirmeden  

eliyle ve koluyla  bana birseyler anlatmaya çalışıyor.Bana bakmadan eliyle ve koluyla sanki benimle 

konuşuyordu. 

Ağzından sözcükler döküldü. 

“Vallahi de  billahi de Yılmaz ağabey  bu Kara Fatma!...”dedi. 

Ağzından Kara Fatma sözcükleri çıkarken sesinde titreme ve korku vardı.Korku ve panikle 

söylediklerini sürekli yiniliyordu“Yılmaz Ağabey !.. Vallahi, billahi şu öndeki Kara  Fatma!..” 

dedikçe ben ne dediğini anlamadım.Sonunda yanıma geldi.Beni omuzlarımdan tutarak sallamaya 

başladı.Beni omuzlarımdan sallarken sözlerini yineliyordu. 

“Yılmaz Ağabey!..Kaç, kaç... Bu öndeki Kara  Fatma!...”diyordu. 

Ben  neyin ne olduğunu anlayamadım. Oradaki arkadaşlar benim koluma girdiler. Arka kapıdan 

beni kaçırrcasına uzaklaştırarak bir yerlere götürdüler.  

Kadınlar benim için geliyorrmış. Kara Fatma benim için geliyormuş. Tüm kalabalığı Kara Fatma 

toplamış. Beni linç edeceklermiş. Ben ağızlarından dökülen sözcükleri bölük pörçük duydum. 

Sonradan arkadaşlar söylediler. 

Kara  Fatma bizim okulda okuyan kız öğrencilerden birinin annesi imiş.  

O an Kara  Fatma arkasında en az  50-60 kadınla avaz avaz bağırarak okula  beni linç etmeye 

gelmişler.Beni linç etmeye gelirken ellerindeki çapa saplarını havada sallayarak avaz avaz 

bağırdıkları sözler de şu imiş;  
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"-Ben kızımı bu okula göndermeden evvel Kur´an-ı Kerime en az on defa hatmettirdim... Bu 

okula hatimlerden sonra yolladım... Benim kızımın saçının telini görmek isteyen pezevenk 

nerede... O pezevenk nerede!..." diye bas bas bağırıyormuş. 

Kara  Fatma avaz avaz bağırarak kızının saçını görmek isteyen pezevengi arıyormuş...Beni arayıp 

aramadığını sormadım. Soramadım. Arkadaşlar beni karga tulumba arka kapıdan kaçırdılar.Kara  

Fatma´nın elinden kurtardılar. 

Ben Kara Fatma’nın değerlendirmesiyle  kızının saçının telini görmek isteyen“pezevenk,“ 

imişim.Kara Fatma´nın o güne dek ben kim olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar beni kaçırıken Kara  

Fatma´nın kim  olduğunu da soramadım. Arkadaşlar korku ve kuşku ile beni arka kapıdan 

kaçırmaya çalıştılar demiyorum. Resmen kaçırdılar.... Oysa ben Kara Fatma ile iki uygar insan gibi 

konuşmak istiyorum. Ama arkadaşlar beni  sürükleyerek kaçırıyorlardı.  Beni Kara Fatma ile 

konuşturmadılar. 

Sonradan Kara  Fatma'nın kim olduğunu öğrendim. 

Sıkı durun... İyi dinleyin... Kara  Fatma´nın kim olduğunu size de açıklayacağım. 

Açıklayacağım ama şok olmayın.  

Kara Fatma bulunduğum kentin Manukyan'ıymış... Manukyan´ıymış ama kentimizde yasal genelev 

de yoktu.Kara Fatma yasal olarak kentimizde bulunmayan genelevlerin Manukyan´ı imiş. 

Okulumuzdaki başını açtırmak istediğim kız öğrencilerimden de birisinin annesi... 

Kız öğrencilerimden birisinin annesi olmasında benim için hiçbir terslik yok. Olabilir... Olsun... 

Kara  Fatma´nın da bana göre  bir suçu yok. Suçlu bana göre onu öyle düşündürüp düşüncesini 

eyleme döktürenlerde..  

Çünkü ben Kara  Fatma´nın kızını türbanla sınıfa almadığım için “pezevenk,“ mişim... 

Bu olaydan sonra ne mi oldu. 

Onu da anlatayım. 

Türbanlı kız öğrenciler benim dersime türbanları ile giremediklerinden devamsızlıktan sınıfta 

kalmak üzere idiler. 

Buna da bir çözüm bulundu. 
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ŞİMDİ O ÇÖZÜMÜ ANLATAYIM 

Sorgusuz sualsiz... Kovuşturmasız soruşturmasız... Orta Anadolu´daki bir ilçenin ulaşımsız bir dağ  
köyü olan Ürgüp’ün Aksalur beldesindeki açılmamış bir ortaokuluna kış ortasında benim atamam 
yapıldı.Böylece kız öğrencilerin saçının telini görmek isteyen pezevenk(!)ten Kara Fatma´da kızı da 
diğerleri de kurtuldular. Türbanlarıyla rahat rahat derslere girdiler. Geçmiş olsun demenizi  
beklemiyorum. Bu olay 1986  yılında oldu. 
Sorun salt kız öğrencilerin türbanları ile derslere girmesi değildi.Çok farklı konular gün geçtikçe su 
yüzüne çıkıyordu.Söz gelimi Biyoloji öğtemenimiz Yüksel ÖZÇELTİK‘te huzursuzdu.Dersini 
bilimin ışığında anlatıyordu.Günlerden bir gün ders konusu olan  “Evrim yasasını,“ anlatmış. Üç 
gün sonra adresine mektuplar yağmaya başlamış.“Bayram değil,seyren değil,“denir ya. İşte 
öyle...Ne denli goril kartpostalları varsa onların her çeşidi gelmiş. Kartların arkasında da “Arkada 
resmi bulunan DEDEN....“ diye başlayan tümceler küfülere dek uzanıyormuş. Yüksel beyu bir 
gün;“Yılmaz ağabey, ben bunlarla artık uğraşamayacağım.Hem deymez de...Bırakıp 
gideceğim,“dedi.Ertesi yıl üniversite sınavlarına girdi.Ege Ün. Tıp Fakültesini kazandı.Okudu 
doktor oldu.Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Hükümet Tabibliğinden emekli olup oraya yerleşti. 
Ne dersiniz?.. 
Sizce doktor olarak topluma daha mı yararlı oldu. 
Size elinizdeki yapıtta çok farklı olayları ayrıntıları ile anlatmak istedim. 
Elinizdeki yapıtın baskısı 2013 yılında yapıldı.İlk baskısının üzerinden 27 yıl geçmiş.   
Yirmi yedi yılda oluşan  tüm olayları değil,ilk baskısının yapıldığı 1996 yılının Mart  ayında 
gazetelerden alıntılara ekte yer vermiştim. Onların içinden o gün için ilginç, günümüzde olağan 
olanlarına bu baskıda yer vermedim. Onları bu baskıda çıkardım.Bu kez 2013 yılının birkaç 
gününde gazetelerde yer alan bazı haberleri yapıtın içinde ve alıntılar bölümünde sunuyorum. 
Onları okur musunuz?.. 
Ben bu okullarda ki on yıllık görevim süresince onların ölçütleriyle hidayete eremedim.Burada 
anlattıklarımı belki sizlerde yaşadınız.Bunların dışında şu anda olan olayları da 
biliyorsunuz.Bildiklerinizi yinilemeye ne gerek var. 
Ben Tanrıma dönüyorum. Kendi Tanrıma. 
Tanrım...Ben sana aracısız yakarmak istiyorum.Aramıza başkaları girsin istemiyorum. 
No ĺur...Aramıza giren Kara Fatma ĺardan kurtar beni. Yakarıyorum sana.  
Yaşantımda yaptığım yanlışlardan,işlediğim günahlardan arıt beni.. 
Yanlış kişilşerden beni uzak tut... 
Yaptığım yanlışlıklar için sana yalvarıyorum. 
                                                                      Günah yazma Allah´ım!.. 
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HİDAYETE Mİ ERDİM ,  

FAZLA MI GELDİM?.. 
Her ara dönem örneği 12 Mart sonrası özellikle örgütlü öğretmenler işçiler aydınlar sorgusuz 
sualsiz gözaltına alınmaya başlandı.Bu günlerde İsmet Paşa’nın “Bu kadar vatandaşı sorgusuz 
sualsiz gözaltına alırsanız bunları statyumlara sığdıramazsınız,” içerikli demeci radyodan 
yayınlandı. 
Kırşehir’de benimle birlikte gözaltına alınan Gül Özerturgut ve Zihni bey Ankara’ya Sıkı Yönetim 
Komutanlığına gönderilirken yarı yoldan döndürüldük.Döndürülme gerekçesini sonradan İsmet 
Paşa’nın demeci olduğunu öğrendim.Günlerden bir gün bizi gözaltına alıp Ankara Sıkı Yönetim 
Komutanlığına göndermeyehazırlanan 1. Şube Şefi Hacı beye sordum.  
“Neden bizi gözaltına aldınız?” dedim. 
“Seni almayacaktımda Memedali’yi mi alacaktım. Yazık değil mi onun çoluğuna 
çoçuğuna,”dedi. Arkasından da ekledi. “Okuduğunuz gazetelere kitaplara dikkat edin 
bakalım.”diye.Böylece 1.Şube Şefi Hacı bey görevini yerine getirmiş oluyordu.Erki elinde 
bulunduranlar bizleri sorgusuz sualsiz gözaltına aldılar.Arkasından da yargısız infazsız salıverdiler 
ama onlar bizler için bir çözüm bulumalı idi.  
Önce TÖS’ün (Türkiye Öğretmenler Sendikası) yönetiminde olanlar meslekten atılması gündeme 
geldi.Bu arada“Akil” birisi çıktı.Antalya Senatörü İhsan Ataöv ; 
“Bunları meslekten atmayalım da İmam-Hatiplere yollayalım. İmam-Hatipşere yollayalım da 
‘Hidayete Ersinler’ ” dedi. 
Bu gerekçe ile atanmam “Hidayete Ermem,” için İmam-Hatip Lisesine yapıldı.Burada araya 
kesintide girse görev yaptığım on yıllık süremde bu okullarda hidayete erip ermediğimi 
bilmiyorum.Bilmiyorum ama bu kurumları çok yakından tanımış oldum. Bu okuldaki öğrencilerime 
dünyanın çok geniş olduğunu,olaylara ve dünyaya daha geniş açıdan bakmaları gerektiğini 
kavrattım.Bu nedenle “Hidayete Ermek,” bir yana bu okullara fazla geldim. 
 
İmam-Hatip Lisesindeki görevimden başka kentimizdeki çiftçilerinde temel geçim kaynağı olan 
Haşhaş Ekim Yasağına karşı “Hür-Emek,Haşhaş ve Diğer Tarım Ürünlerini Değerlendirme 
Kooperatifi,” ismi ile kurmuş olduğumıuz kooperatif içinde örgütledim. Onlara “Üzümden şarap 
yapışlıyor diye üzüm bağlarımızı kökünden kesiyormuyuz?Haşhaştan kim uyuşturucu 
yapıyorsa onlar önlemlerini alsınlar. Bizim temel tarım ürünümüz haşhaşa karışmasınşlar. 
Gerekiyorsa biz kendimiz alkoloid fabrikasını kuralım.Kendi ürünümüzüm tüm basamaklarını 
hükümetimizin denetiminde bir üretelim.On yıl sonra yüzonyıl sonra haşhaş ekim yasağı 
kaldırılırsa biz tarlalarımıza ekeceğimiz haşhaş yohumlarını nereden bulacağız,” diye anlattım. 
Böylece Fincancı Katırlarını öğrencilerimle sıcak ilişkişlerimden öte köylüleri de örgütlediğim için 
ikinci kez ürkütmüş oldum.Fincancı katırlarını ürkütmemle birlikte çevremede fazla geldim. 
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Fazlalığım nedeni ile Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü bakanlığıda yanlarına alarak atamamı 
Şubat ayının ortasında Ürgüp’ün Aksalur köyüne çıkartmışlar.Önce ivedilikle yapılan yasa dışı 
atamama kılıf hazırlamak için atama gerekçesi için hazırlanan dosyama sonradan şikayet dilekceleri 
koymak istemişler.  
Öncelikle Milli Selamet Partisi İl Başkanı Yusuf Ziya Karaman’a gitmişler.Yusuf ağabeyle bizim 
evimiz bahçe komşusu. Bahçelerimizin arasında bahçe duvarı yok.Benim doğumumdan öncede 
onlarla komşuyuz. Gece gündüz gereksim olduğu an çat kapı birbirimize gidebiliyoruz. Milli 
Eğitim Müdürü benim üzerime daha söze başlamadan Yusuf ağabey söze başlamış.“Bizim Yılmaz 
küçüklükten beri ele avuca sığmaz cevval birisi idi. Geçen günlerde Genel Başkanımız 
Erbakan Hocamızla da hep birlikte konuştuk.Yılmaz kardeşimiz düşüncelerini hocamıza 
anlattı.Hocamız kabul etse idi düşünceleri şehrimiz için çok hayırlı idi,”demiş. 

Mili Eğitim Müdürü konuyu benim üzerime hazırlanmasını istediği şikayet dilekcesine getirememiş. 
Bu kez Cumhıriyetimizin ilk yıllarından bu yana üç kuşaktır Demokrat Partili olan,o yıllarda Adalet 
Partili Uğur Sofuoğlu’na gitmişler. Mili Eğitim Müdürü konuyu benim koministliğim üzerine 
kurmak isteyince bu kez Uğur Sofuoğlu hemen parlamış.Başlamış konuşmaya.“Ulan bizim 
Yılmaz’a hangi pezevenk kominist diyor. Biz onu bilmezmiyiz. O değil anasının kardeşinin 
namusunu korumak, mahallenin namusuna bile helal getirtmez. Bana önce ona kominist 
damgasını vurmak isteyen pezevengi gösterin,” demiş.Uğur Sofuoğlu’nun kardeşi Tümen 
Sofuoğlu ile ilkokulda beş yıl ayni sınıfta okuduk.Kentimize öğretmen olarak geldiğimde Mahmut 
amcamla altlı üstlü ayni evde oturuyordum. Tümen’de evlenmiş, yandaki evde oturuyordu.Yıllar 

Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin ERRBAKAN’la kooperatifimiz üzerin 

yaptığımız toplantıdan sonra anı fotoğrafıda çektirdik. Bu fotoğrafta ayakta olanlar; Uşak Valisi 

Uşak İl Jandarma konutanı ,Ben ve İstanbul MSP Senatörü Ali .......’da  vardı 
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sonra yeniden onunla  komşu idik. Annesi ta çocukluğumdan bu yana annemin mahalle arkadaşı, 
babasıda çarşıda babamla esnaf arkadaşı idi.  

Uğur Sofuoğlu ile de sonuca ulaşamayınca varlıklı olmasına karşın  seksen yaşına dek işine 
bisikletle giden her türlü yardım örgütlerin  işlerinde beklentisiz koşturan gene mahalle komşumuz 
İzmir Pastenesi sahibi  Alaaddin ÇELTİK’e gitmişler. Alaattin ağabeyin oğlu Ahmet İmam-Hatip 
te benim öğrencim.Alaaddin ağabey onlar söze başlamadan  o günlerde eve dama sığmaz olan oğlu 
Ahmet’e karşı benim yaklaşımımı anlatmaya başlayınca onada konuyu açamamışlar. 

Böylece sorgusuz sualsiz,koğuşturmasız soruşturmasız Ürgüp’ün okulu olmayan Aksalur köyüne 
yapılan atamamı aylar sonra da olsa Danıştay yolu ile durduruırdu.Yargı yolu ile yeniden İmam-
Hatip Lisesine geri döndüm. Bu kez Milli Eğitim Müdürü Aslan Akkılıç yargı kararını 
uygulamamak için benim önüme kendince altın tabakta farklı öneriler sundu. Öncelikle 
kentimizdeki Eğitim Enstitüsü öğretmenliğini sundu. Olurumu alamayınca orada yöneticilik önerdi. 
Öncelikle yargının kararının uygulanmasını istemem,ondan  sonra önerilerini kabul edebileceğimi 
teşekkürlerimle bildirdim.Onlarda bunun üzerine  eşimin atamasını Valilik onayı ile kentimizin en 
uzak yerinde evimize beş altı km ötedeki bir okula atamasını yaptılar.O gün içn kentimizde kent içi 
ulaşım araçları da yoktu. Eşimin yeni atandığı okul öğrenime sabah saat yedide başlıyordu.Eşim 
dersine yetişebilmek için saat beşte kalkıp altıda yola çıkması gerekiyordu. Oğlumuzda iki yaşında 
idi. Haşhaş ve Diğer Tarım Ürünlerini Değperlendirme Kooperatifimizin üye sayısı bini 
aşmıştı.Ödenmiş sermayemiz 30 000 Tl yı geçmişti.Alkoloid Fabrikasının temelini attığımız an 90 
000 Tl  daha toplayabilecektik. O gün için topladığımız 30 000 Tl en yüksek devlet memurunun 
altmış aylığından fazla idi. Bu para o günün koşullarında büyük bir sermaye idi. Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit seçimler yaklaştığı için yurt gezilerine çıkmıştı. Onunda özlemi Köykentler 
idi.Kooperatifimizi ve amacını anlatmak için ondan randevu alındı. Afyon’da mitinğten önce 
buluştuk. O an Kıbrıs’ta Sinson darde yapmıştı. Mitinğ yarım kaldı.Başbakan Sayın Ecevit’te bana 
Sanayi Bakanlığının koolisyon ortakları olan Milli Selamet Partisinde olduğundan söz ederek 
konuyu Sayın Necmettin Erbakan’a anlatmamı önerdi.   

Bu kez Sayın Necmettin Erbakan’da birkaç ay sonra seçim mitinği için kentimize geldi.Yatırımcı 
kuruluşlarla toplantı yapmak istemiş. Milli Selamet Partisi İl Yönetimi beni Sayın Necmettin 
Erbakan’la buluşturdular.Konuyu anlattım. Necmettin Erbakan Hoca  beni dinledikten sonra 
metalik sesi ve olaylara kendi yaklaşımı ile sonucu söyledi.  

“Genç arkadaşım...İyisin hoşsun ama biraz sola bakıyorsun.Bizim Afyon’a minnet borcumuz 
var.O sözünü ettiğin fabrikayı biz minnet borcumuz nedeni ile Afyon Şuhut’a kuracağız,”dedi. 

Hükümetten bu yanıtı aldıktan sonra bin ortağımız ve  30 000 Tl sermayemizi üretime aktarmak 
gerekiyordu. Köylü ortaklarımız  yanına işçileride ekleyerek yeni yollar düşündük.Kentimizde üç 
ayda bir fırıncılarla belediyenin gramaj sorununa çözüm getirmek için Gıda-İş Sendikası 
üyelerininde aramıza katılması ile kentimizin tüm gereksimini karşılayacak Hür-Emek Ekmek 
Fabrikasını kurduk.Bir süre sonra yeni yatırımlar için özgür olmamız gündeme geldi. Fırınımızı 
fırında çalışan ayni zamanda ortaklarımızda olan işçilerimize kiraya vermeyi önerdim. Onların 
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buranın gerçek sahinbi olabileceklerini, fırınımızı onlara kiraya vermemizle kendi işelerinde 
çalışarak bundan sonra fırının karından da pay alabileceklerini anlattım. 

“Bu iş yerinin geliride sorumluluğuda sahibide siz olacaksınız,” dedim.Tüm toplantılarımızda 
her şeye salt “Hee,”lerle yanıt veren hiç soru sorup konuşmayan fırın işçisi bir arkadaş elini 
kaldırdı.  
“Başkanım!..İyi konuşursun hoş konuşursun amma biz Salı günleri haftalığımızı kimden 
alacağız,” diye sorusunu sordu.Kentimizde Pazar Çarşamba günleri kuruluyordu.O nedenle fırın 
işçilerinin haftalıklarını  Salı günleri akşam üzerleri ödüyorduk. 
Şimdi size sorayım.Hiçbir yatırım yapmadan işçisi oldukları fırını kiralayıp oranın işletmecisi, yani 
bir yerde patronu olan bu işciler Salı günleri haftalıklarını kimden alacaklar?.. 
Ne dersiniz...  
O işçiler Salı günleri akşam üzeri haftalıklarını kimden alacaklar... 
Kentimizde 1000 ortaklı 30 000Tl nakit parası ve Bölme Köyünde Köy ortak malında arsası hazır 
olan  koooparatifimiz Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’in de özlemi olan Köykent özlemini 
yerine getiremedik.Danıştay kararı ile yeniden İmam-Hatip Lisesine dönmüştüm ama kentimizde 
yaşanmaz bir ortama süreklenmişti.Neden mi? 
Onuda “Uşak’ta Zor Yıllar,” bölümünde anlatayım  

Dostluk ve Komşuluk  Öyküsünü Yaratan Dostlar 
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UŞAK’TA ZOR YILLAR 
Karadede Mezarlığına yapılan Yay-Kur binası, bir gecede İmam-Hatip lisesi öğrencilerince 

sahiplenilince ayni yerde bulunan Merkez Lisesi ve Ticaret Lisesi öğrencileri okullarının isimlerini 

kendi aralarında değiştirdiler.Levha asmadılar ama kitaplarının ve defterlerini etiketlerine 

oklullarına verdikleri isimleri yazmaya başladılar.Hangi okulda okuyorsun deyenlerede Mahir 

Çayan Lisesi ve Deniz Gezmiş Lisesi diyorlardı.Kentimizde ki polisler Pol-Der isimli birt örgüt 

kurmuşlardı. Hemen arkasından Pol-Bir kuruldu.TÖB-DER’in Küçük Çarşıdaki lokallerinin hemen 

yanına Uşak Ülkücü Köylüler Derneği isminde bir örgüt kuruldu.Başkanı da İmam-Hatip 

Lisesinden bir öğrenci idi.Köylülükle veya kentimizle hiç bir ilişkisi yoktu. Komşu illerden ilimize 

okumaya gelmişti. Bu öğrencinin emniyette bilgi elemanı olarak çalıştığı da söyleniyordu. 

Yay-Kur kendi  binasına taşınamayınca İl Halk Kütaphanesi binası geçici süre ile Yay-Kur’a 

verildi. Tam karşısında da Eğitim Enstitüsü vardı. Her iki okulun öğrencilerinde sol düşünce 

baskındı. Eğitim Enstitüsünün eğitim kadrosunda da milliyetci görüş baskındı. 

Kentimizde ki toplumsal olaylar sözlü solağanlı dönemden taşlı sopalı saldırılara dönüşmüştü . 

Eğitim Enstitüsüne Yozgat’tan naklen gelen öğrencilerden sonra kentimizdeki taşlı sopalı bu 

olaylar çok gerilerde kaldı.Toplumsal olaylarda yaşamını yitiren ilk öğrenci Veli YILDIRIM’dı. 

Veli YILDIRIM yaşamını Ankara’da yitirmişti.17 Mart 1997 de Haydar ÖZTÜRK 

öldürüldü.Haydar’ın Eğitim Enstitüsü bekçilerinin silahından çıkan kurşunla öldüğü mahkeme 

kayıtlartına geçti.Silah üzerine kayıtlı Eğitim Enstitüsü bekçisi o günlerde izinli imiş. Silahıda 

yönetime teslim etmiş.Haydar öldüren silah belli idi. Tetiği çeken saptanamadı. Haydar’ın ölü 

bedenini öğrenciler Yay-Kur binasına taşıyarak binayı işgal ettiler.Haydar’ı önce binanın 

bodrumuna, sonrada çatısına taşımışlar.Bu arada ön kapıdan çıkamayacağını düşünen  Semiha 

ÖZAKAR isimli kız öğrenci pencereden dışarıya çıkarken  hedef alınarak  dışarıdan uzun erimli 

silahla vurularak öldürüldü.Olaylar iyiden iyiye gerildi.Sabaha yakın kolluk kuvvetleri Yay-Kur 

binasına ani bir baskınla sol görüşlü üçyüz  öğrencinin Emniyet Müdürlüğünde göz altına alındığı 

kitlece duyuldu.18 Mart 1977 günü  beşbinden fazla kitle Vilayet binası önünde toplandı.Kitlenin 

Vilayet binası önünde gittikçe çoğaldıkca Emniyet Müdürlüğünde ki üçyüz  öğrenci serbest 

bırakıldı.Salt Hami ÖZER ve Ü......(kendisine ulaşıp izin alamadığım için ismi bende ve 

dosyalarda saklı) bu ikisinin  Haydar’ı  öldürdüklerini anlatmaları için yapılan sorgulamada 

bunlarında Emniyet Müdürlüğünde öldüğü haberinin kitleye yayıldı.(Bu öğrencilerin o gün okulda 
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olamadıkları mahkeme kayıtlarına geçti) Hükümet binası önünde olan kitle Valilik Makamına 

çıkmak istedi.Kim emir verdi ise vermiş,Vilayet binasının önündeki bir manga askere “Ateş,” 

emrini verilmiş. Hükümet Meydanını dolduran beşbinden fazla kitleyi askerler yaylım ateşine 

tuttular.Namluların ilk şakırtısını duyan binlerce kişi ayni anda yere yatıp dümdüz oldu.Büyük bir 

afattla dolu yağar gibi kitlenin üzerinden geçen mermiler üçyüz metre ötedeki vilayet binasının 

karşısında, İl Özel İdare binasının altındaki Güven Eczanesine ulaştı.Güven Eczanesinin vitrin 

camlarının altında, yetmiş santimetre kadar yükseklikteki sac levhalar kevgire dönüştü.Ne mutlu ki 

tek kişi bile yaralanmadı. Askerler silahındaki boş jarjörleri değştirdiği an kitle ayaklandı. Önden 

bulunanlar Vilayet binasının içine girdiler.O an Emniyet Müdürlüğünde göz altında olan Hami ve 

Ü......’nün  sağ oldukları bazı konulardan suçlandıkları için mahkemeye sevk edildiği  haberi 

geldi.Bu bilgiyi Milletvekilimiz Salahattin Yüksel’le birlikte kitleye yaymaya başladık.Bu bilgi 

üzerine gerginlik biraz sakinleşti. 

Kitle sakinleşti ama hava kararmaya başlamasına karşın kitle dağılmadı.Kitlenin dağılması gece 

yarılarını buldu.Bu zaman diliminde de çevre illerden ek kolluk kuvvetleri gelmişti.Onlar hazırda 

bekliyuortdu.Olaylara karışmadılar. 

Semiha ölmüştü. Emniyet Müdürlüğünde gözaltında buluna üçyüz  genç serbest bırakılmıştı. 

Mahkeye gönderilen Hami ÖZER ve Ü.... mahkede de suçsuz oldukları saptanmıştı. 

Bu olayları bir gün önce Semiha’nın hastaneye  geç ulaştırıldığı için kan kaybından öldüğü 

söylentisi üzerine Güven Eczanesi yanına arabamı çekerek olaki yaralalan bir genç olursa öncelikle 

zaman kaybetmeden gereken yerlere yetiştirebilmek için beklerken yaşadım. 

Anlatımlarım sözlü ve yazılı kaynakların ürünü değil. 

Yaşamımdan kesitler 

Ölümler; 

Ankara’dan getirilen Veli YILDIRIM’dan sonra; Haydar ÖZTÜRK ve SemihaÖZAKAR’la 

kalmadı. Cemil ÇELİK,Ali SAĞCAN,Etem KAYA,Harun Zeki YÜKSEL,Alaaddin 

SELÇUK,Veli YILDIRIM , Yılmaz.......,Cafer AVCI,Himmet UYSAL,Himmet TURAN,İsa 

DİNÇTOPAL,NevzatTANRIÖVER,Cengiz ŞAHİN,Hatice VURAL,Cemil VURAL,Cemil 

TIPIRDAMAZ,AbdurrahmanÇETİN  diye sıralandı gitti. Bu isimleri herhangi bir kaynağa 

bakmadan otuzbeş yıl sonra belleğimden aktarıyorum. Daha başkalarını şu an 

anımsayamadım.Kaynakları araştırıp sayıyı çoğaltarak kendimi de sizleri de üzmek istemiyorum. 
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Bunlar neden mi öldürüldü? Oluşan kaosta göze göz,dişe diş için. 

İnsan canmlısı Harun Zeki YÜKSEL  genç yaşta kentimizin en güzel gömlekler diken  terzisi idi. 

Köy kökenli olduğundan dükkanı köylerinden kentimiz okumak için gelen öğrencilerin uğrak yeri, 

akıl danışma ve sorunlarına çözüm bulma noktası idi. Bunlara birde CHP İl Gençlik Kolu 

Başkanlığı eklenince öldürülmesi için gerekçeler fazla geldi. 

MHP İl Başkanı uluslar arası bir içitin kentimizde genel dağıtımını yapıyordu. Kırmızı renkli 

büyükçe bir kamyoneti vardı.Sıra ona geldi. Bir gece onun bir yakınının evine konuk gittiğini 

öğrenenler gecenin kör karanlığına dönüş yoluna pusu kurmuşlar.Yerel bir gazoz üreticisinin 

kamyonetide MHP il başkanın kamyoneti ile aynı marka ve ayni renkte idi. Raslantı ya, ayni 

sokaktan  gecenin kör karanlığında o saatlerde arabanın arkasındaki gazoz şişeleri şıngırdayarak 

geldiği için MHP İl Başkanı yerine onun arabası tarandı. 

Yılmaz ...... ‘nın arabası MHP il başkanı ile aynı renk,ayni marka ve kasasında ki gazoz şişeleri 

şıkırdadığı için arabası taranarak öldürüldü. 

MHP İl Başkanı için kurulan tuzaktan önce  Etem Kaya CHP İlçe başkanı olduğu için günün en 

hareketli saatinde Cumhuriyet Meydanındaki dükkanı taranarak öldürülüştü. 

Devlet Hastanesi çıkışındaki bir eczanenin sahibi sol fraksiyonların önde gelenlerinden olduğu için 

günün en hareketli satlerinde eczanesi tarandı.O anda kendileri yoktu.Kalfaları Gülbey isimli genç 

hastanedeki özverili doktorların çabaları ile onlarca kurşun vucudundan çıkarılarak yaşama 

döndürüldü.Sol elini yarı kullanır şekilde yaşamını sürdürüyor. O anda orada bulunan genç bir 

kızda ölümden döndü. 

Toplumsal olaylarda tabancalar değil, uzun erimli otamatik silahlar kullanılıyordu.Böylece kentimiz 

yaşanmaz duruma geldi.Bir sabah kalktım. Evimin önünde arabam yoktu.Çalınmış...Karakola 

gittim. Durumu anlattım.“Bulununca haber veririz,”dediler.Mal canın yongası ya...Kendi 

olanaklarımla çevre illerde ve ilçelerde aramaya başladım.Bir sonuç alamadım. Yoruldum.Aradan 

bir süre geçti.Evime, araban bulundu diye telefon geldi.Bir arkadaş şaka yapıyor diye 

önemsemedim.Telefonla yeniden aradılar.Bu kez “Araban Manisa’da gidip Manisa Merkez 

Karakolundan arabanızı teslim alınız,”dendi.Gitim arabayı gördüm.Yedek lastiği ve üzerindeki 

lastiğide patlamıştı.Belki alıp götürenlerinde işi bitmişti. Manisa’da pazar yerine bırakıvermişler.İçi 

koyun kokuyordu. Bağajında deri parçaları vardı.Torpito gözünden bir makbuz koçanı çıktı. 

“.........Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği,”yazıyordu.Karakolda makbuzu 
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gösterdim.İncelediler.“Böyle bir dernek yok.Boş yere uğraşıpta kendini yorma.Araban 

paramparça olmadan arabanı bulduğuna dua et. Al arabanı git,”dediler.  

Bende öyle yaptım.Toplanan o deriler acabahangi örgüte veya kime ekonomik kaynak olmuştu?.. 

Bu olayların başladığı günlerde  kentimizdeki Eğitim Enstitüsüne diğer kentlerden özellikle Yozgat 

Eğitim Enstitüsünden naklen gelen öğrencilerden sonra başlamış hızlada artıyordu.Eğitim 

Enstitüsüne naklen gelen öğrencilerden sonra kentimizdeki  ölümlü olaylar ve silahlı çatışmalar 

arttıkça arttı. 

Halk o gün için bir çatışma veya toplumsal olay patlak vermedi ise mutlu olacağına daha çok 

korkmaya başladı.Korkularını“Acaba hangi gruplar daha büyük olaylar için  hazırlıklarını 

yapıyorlar,” şeklinde dile getirmeye başladılar. Aslında da öyle oluyordu. 

Sokağa çıkmaktan,güneşli bir havada üzerimden uçup geçen bir kuşun gölgesinin üzerime 

düşmesinden,hoyrat bir rüzgarın sürüklediği yaprağın önümden geçmesinden fazlasıyla tedirgin 

oluyordum.Ceketinin altından çıkardığı uzun erimli silahla rastgele kitleyi tarayanları hedef 

gözeterek kişilere ateş edenleri çok yakından görmüştüm. 

Yaşadıklarım bende ataklara dönmeye başlamıştı. 

Geceleri bende uyku diye birşey kalmadı. 

Ağabeyim;“Yeterince öğretmenliğini yaptın. Bende yoruldum. Gel artık İzmir’e işin bir 

ucundan tut.Sen de rahat et eşin ve çocuklarında ” dedi.Ya çok sevdiğim kentimizden ve 

öğretmenliğimden ayrılacaktım.                                       

Veyahut kör bir kurşunla yaşamdan... 

UŞAK’TA ZOR YILAR başlıbaşına bir inceleme konusu.Bu yıllar belgelere ve o yılları 

yaşayanların bilgilerine dayanarak kesinlikle yazılmalı.Hemde akademik bir araştırma olarak. 

Bu konuya kimse eğilmezse, zamanım elverirse  ben de yazmak istiyorum. 
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KİRLETEN BİZDİK . . .  
 

Dikdörtgenler pirizması şeklinde,mobilya görünümlü,üstüne üstlük borusu arkadan değilde üsten 
çıkan kovalı bir sobaya gereksinim duydum.İzmir’de bulamadım.Köyden kente göçtükleri zaman 
bizin evin üst katına yerleşen. Uzaktanda olsa akrabamız H.Ali geldi aklıma.O da Yay-Kur’u 
bitirince bir yakını ile Uşak’ta soba üretimevi açmıştı. Gittim ona sorunumu anlattım.H.Ali 
TÜRKCAN soba üretimini bırakmış.Fabrikalar ve tavuk çiftlikleri için ısı iletim boruları üretimine 
geçmiş.Sorunumu anlatınca “Tamam Yılmaz ağabey... hani şu seninde tanıdığın ...... vardı ya 
dedi.O yeni bir yer açtı.Eskişehir’den de soba getiriyor. Onda sanırım istediğin soba 
var,”dedi.Çıktık yola. Araba ile gitikce gittik.Kentin yarısını geçtik.“Hayrola Ali nereye 
gidiyoruz,” dedim.Ben kentimizden ayrıldığım yıllarda çarşı kentin ortasında belirli bir bölgede 
idi.Şimdi büyüdükce büyümüş.Farklı yerlere farklı iş yerleri açılmış.Sonunda gideceğimiz yere 
vardık. Orada benim bildiğim ev yıkılmış. Yerine sekiz katlı apartman dikilmiş. Altınada dükkanlar 
sıralanmış.Bu dükkanlardan en büyük olanlarından birine girdik.Dükkan sahibini tanıdım.O da beni 
tanıdı. 

Ben İmam-Hatip Lisesinde iken o Eğitim Enstitüsü öğrencisi olmakla birklikte bizim okulda 
Müdür beyin odasından çıkmayan biri idi. 

“Oooo (............) burası ne güzel olmuş. Dükkanında çok güzel. Umarım işlerinde çok 
güzelldir,” dedim. Teşekkür etti.Beni gördüğünün mutluluğunuda belitti. 

 Ben;“Dükkanıla birlikte Uşak’ta çok güzelleşmiş. Memleketimiz benim bırakıp gittiğim 
günlere göre çok farklılaşmış.Çok güzelleşmiş,”dedim. 

Bu kez o konuşmasını sürdürdü; 

“Bakmayın siz...Memleketinmiz o günllerde de çok güzeldi. Onu biz çirkinleştirtiyorduk,” 
dedi. 

Karşılıklı gülüştük. Ben elimi uzattım. Elini sıktım. Sarıldım. 

Sarılırken;“Evet (.............) çirkinliğide güzelliğide oluşturan insan değil mi ?” dedim. 

Evet, bu konuda ; 

siz ne dersiniz?.. 
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HERŞEYDEN ÖNCE CUMA NAMAZI. .  
 
Yiğitliğin on koşulundan dokuzu kaçmakmış.Kentimizdeki olaylardan kurtulmak yoktu.Kurtuluş 
kaçıp kurtulmaktı. 
İzmir’e atamamı istedim.Eşimin ataması yapıldı.Benim yapılmadı. Ev eşyalarımızı İzmir’e 
taşıdık.Emekliliğimi isteyecektim.Eşimin atanmasını izlemek için İzmir’de Milli Eğitim 
Müdürtlüğüne gittim.Eşim Bornova Anadolu Lisesine atanmış.Şube Müdürlerinden ikisi arkadaşım 
çıktı.Bana durumu sordular.Anlattım. Yeni bir dilekçe yazdırdılar.Hayret...kısa bir süre sonra 
atamam İzmir’e yapıldı.Atandığım okula gittim. Kentin ortasında küçücük altı sınıflı bir 
okuldu.Ben altıncı matematik öğretmeni olarak orada göreve başladım.Her öğretmene birer sınıf 
düşüyordu.Haftada dörter saat derse giriyorduk.Oysaki yönetmeliğe göre haftada onsekiz saat 
maaş karşılığı,oniki saatte ücretle derse girmemiz gerekiyordu.Bu kural yönetmeliklerin 
maddelerinde kaldı.Haftada dört saat derse girerek İzmir’de görevime devam ediyordum. 
Sonra yüksek bürokratların kızı,parti yöneticilerinin yakını,saygın kişilerin tanıdıkları,eş 
durumundan atama yaptırabilmek için İzmir’de iş yeri olan amcasının oğlu ile nikahlanıp 
atanmasından sonra boşanan o hamfendi de okulumuza atandı.Bunların tümü stajiyer idi.Okul 
yönetimi  Mili Eğitim Müdürlüğüne  “Ne yapalım,” diye sormuşlar. Oradanda “En kıdemli olan 
öğretmenle derse girsinler. Ders nasıl anlatılır öğrensinler.Kıdemli öğretmene yardım 
etsinler,”yanıtı gelmiş.O günden sonra derslere dört stajiyer öğretmenle girtmeye başladım.Onlarla 
birlikte derse giriyorduk. Onlar sınıfın arka sıralarına geçip oturuyorlardı.Ders anlatımımın 
doğallığı kaçmıştı.Salt dört öğretmenle derse giren öğretmen ben değildim. Yeni atamalar yapılınca 
diğer kıdemli öğretmenlerde yanlarında asistanları(!) ile derse girmeye başladılar. 
Okulumuzda yarım gün öğretim yapıyordu. Günün yarısında okulu başka bir isimle ilkokul 
kullanıyordu.Cuma günlarti Bayrak Törenlerimiz tam Cuma ezanına zamanına rastlıyordu. 
Yönetmenliğe göre stajiyer olarak atanan öğretmenin belirli bir süre sonra stajerliği kaldırılanazsa 
görevine soın verilir.Okullara atanacak müdürlerin belirli bir yıl öğretmenlik ve bu arada belirli bir 
sürede müdür yardımcılığı yapmaları gerekir.Yönetmelik böyle... 
Yönetmelikler bir yanda kaldı.Bu kez hangi okulu ne şekilde bitidi bilmiyorum.Okulunu yeni 
bitirmiş stajiyer biri okulumuza müdür olarak atandı. 
Bu arkadaşın Cuma günleri yaptığımız Bayrak Törenlerimize katıldığını hiç görmedim.Biz 
öğrencilerimizi Bayrak Töreni için hazırlarken, o da yüz metre ötedeki camiye Cuma Namazını eda 
etmeye koşşuyordu.  
Eğer bu anlattıklarım size masal geliyorsa aynı okulda beraber çalıştığımız Yaşar beye,Orhan 
beye,Haldun beye,S.Aysel hanıma,Emine hanıma sorar mısınız.       
Bu anlattıklartım yetmedi.Bakanlık her sene sınıf geçme yönetmeliğini değiştirmeye başladı.Oda 
yetmedi.Okutulan derslerin konuları sene içinde değiştirilmeye başlandı.O da yetmedi.Sene içinde 
okutulan derslerin isimleri değiştirildi.Okutulan derslerin haftalık ders saatlerin, değiştirildi. 
Bunların ötesinde sene sonlarında sınıfta kalan öğrenciler bakanlığın bir yazısı ile sınıflarını geçmiş 
sayıldı. 
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Artık okullarda öğretmen ve öğretmenlik deye bir kavram kalmadı. Meslekteki görevimin otuzikici 
yılını çalışıyordum.Bayan öğretmenler yirmi yılda,erkek öğretmenler yirmibeş yılda emekliliklerine 
hak kazanıyorlardı.Ben çok sevdiğim öğretmenliğimi sınıf içinde otuziki yıldır sürdürüyordum. 
Kendime seslendim. 
“Yılmaz sen sokaklardaki öğretmenliğini daha etken kıl,” dedim. 
1992 de sınıf içi öğretmenliğimin otuzikinci yılında sokaklarda ki öğretmenliğimi daha etken 
yapabilmek için noktaladım. 
İyi ki noktalamışım. 
Sokaklarda çok şeyler yaptık, çok.... 
Sıra şimdi Sokaklarda ki Öğretmenliğimde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

26 Mayıs 2013 – Foça LEON Otel’de  “ Anne Gözüyle Ev”konulu Öykü Yarışması  
Ödül Birlikteliğinde toplanan dostlardan bir bölümü 



  
 

 121

SOKAKLARDAKİ ÖĞRETMENLİĞİM 

Emekliliğimden sonra içinde bulunduğum kitle örgütlerine ve yerel yönetimlerin kültürel 

çalışmalarına karşılıksız ve beklentisiz daha çok zaman ayırabildim. 

Bu dönemde Urla Beşediye Başkanı sayın Bülent Baratalı,Buca Belediye Başkanı sayın Erhan 

Erdek,Bornova Belediye Başkanı Sayın Ali Sözer,Didim Belediye Başkanı Sayın Mehmet 

Soysalan,Karahallı Belediye Başkanı Sayın Nihat Süzek, Eşme Belediye Başkanı Sayın Ahmet 

Yıldırım,Uşak Belediye başkanları,Sayın Muhterem Kemikli,Sayın Ali..............Sayın Erhan 

Akçay,Konak Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Tunççay ve Sayın Hakan Tartan,İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu ile çok güzel ve verimli çalışmalar yaptık. Bu günlerde 

Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği kurulmuştu.Arkasından bu derneğin İstanbul ve İzmir 

şubeleri kuruldu. Bu derneğin tez günde Anadolu’ya yayılması için çalışmalara girdik.Bu derneğin 

komisyonlar şeklinde çalışması gerektiğini önerek Bornova Şubesi Kültür Komisyonun Başkanı 

olarak bir tüzük hazırlayıp genel merkezin onayına sundum.Bu günlerde etkinlikleri kitleye 

yayılması için 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü kutlamalarını her yıl farklı bir köyde 

yapıp o köylerle sürekli iletişimi sürdürmeyi başardık.Onların sorunlarını birlikte tartışıp 

sorunlarına çözüm önerileri götürdük. 

1980 den bu yana Bornova merkezde oturuyordum.Merkezde oturduğum apartman merkeze 

yapılan ilk apartmandı.Dört katlı ve bahçeli idi.Kısa bir zaman sonra Bornova’da çevremiz on,oniki 

katlı yanaşık düzen apartmanlarla dolmaya başladı.Bu dönemde kaldırımlar arabalarla sokaklar 

yayalarla doldu. 

Artık kırsal bir alana taşınmalıyım diye düşündüm.Şansıma Menemen Seyrek Beldesi düştü.Buraya 

yerleşmeye karar verince Seyrek Belediye Başkanı Sayın Nugül UÇAR’la  tanıştım.Seyrek 

Belediyesinde gençler,öğrenciler ve kadınlarla çok farklı çalışmalar yaptık.Bu arada Seyrek’te  her 

yıl farlı konularda öykü yarışması düzenledik.Öykü yarışmamız 2013 yılında yedinci yaşına 

geldi.Sıra ile her yıl 1-Dostluk ve Komşuluk,2-Kadın,3-Mutluluk,4-Göç,5-Savaşın Getirdikleri 6-

Beklenti konularında seçici kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda “Kitapta yer alabilir,” 

düzeyinde olanları içeren ayni isimli kitaplarımızı yayınladık.Aralarında ödüle değer görülen 

ürünleri ödüllendirdik.Kitapta ürünleri yer alan dostları Foça’da bir otelde bir gün birlikte 

olmalarını sağlayarak onları hem onurlandırdık.Birbirleri ile tanışmalarını sağladık.Çalışmalarımız 

yurt düzeyinden başka yurt dışında da ses getirdi. Yazın yaşamında kendilerini yeni yeni kanıtlayan 
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kalemlerin ürünlerini daha farklı kitleye ulaşması için “Arasta,” isimli ortak öykü 

kitaplarımızı,“Şiirini Al da Gel,”isimli ortak şiir yapıtımızı düşündüm. 2013 yılı ölçü alınırsa 

“Arasta,”nın ikincisini, “Şiirini Al da Gel,” isimli ortak şiir kitabımızın dördüncüsünü 

yayınladık.Bunların beşincisinden sonra okuyucuların seçkisi ile ortak altıncı ve kapsamlı olanlarını 

yayınlayacağız.  

Bir süre sonra Seyrek’te köy meydanından ayıp ve günah olduğu için değil, alışkanlıkları nedeniyle 

geçemeyen köy kadınlarının köy meydanında kendi iş yerlerini açtılar.  

Bunların dışında bilim ve sanat dünyasındaki dostlarla  Hümanist Düşünce Derneği isimli dernek 

çatısında toplandık.Derneğimiz Konak ve Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile haftada bir gün 

kitleye açık, ekonomiden siyasete,bilimden sanata akademik düzeyde bilimsel toplantılar yaptık.Bir 

dönem sonra toplantılarımızın ismini işlevi nedeniyle “Halk Üniversitesi,”şeklinde 

değiştirdik.Kısaca“Halk Üniversitesi,”ni kurduk.Çalışmalarımıza katılıp “Ben etkinliklerinizden  

çok yararlandım,” deyenlerden gerçekten etkinliklerimize sürekli katılıp toplantılarımızda söz ve 

katkıları ile yararlandıklarını onayladıklarımızın tümüne sınavsız“Halk Üniversitesi,” diplamosu 

verdik. 

Çalışmalarımızı çevre il ve ilçelerle birlikte Seyrek’e de taşıdık.Bu çalışmalarımızın sonunda 

Seyrekli bayanlar ve gençler iş ve meslek sahibi oldular. 

Seyrekli besicilerin ve arıcıların daha verimli çalışmalar yapabileceğinin örneğini gösterip, bunları 

yaşama geçirdik.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Seyrek Beldesinde Açıln İlk Resim Sergisinin Hazırlıkları 
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                                                                 ŞİMDİ SIRA ALINTILARDA 
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Şiirini Al da Gel dizisinin ikiz kardeşi olan 2.ARASTA’nın 
24 Şubat 2013 günü gerçekleştirdiğimiz Doğum Günü toplantısında buluşan dostlar. 

 
 
 
 
 

 
 

Seyrekli bayanlar şu anda kendi iş yerlerini kendileri işletiyorlar. 
Mutfak ürünleri üretiyorlar...Kazanıyorlar. Ellerinin hamuru ile kitap da okuyorlar... 
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Mutluluk 
Öykülerini  
Yaratan Dostlar 

Göç Öykülerini  
Yaratan Dostlar 

Savaşın 
Getirdikleri 
Öykülerini 
Yaratan Dostlar 
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Hümanist Düşünce Derneği  

Halk Üniversitesi Etkinliklerinde 

Sayın  

Muazzez İlmiye ÇIĞ’ı da  

dinlemiştik. 
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17 YIL ÖNCESİNDEN    A  L  I  N  T  I  L  A  R 

 

 

 

 

24 Mart 1996                                                               ATEŞ GAZETESİ 

 

*POLİGON    
                                          Yılmaz ÖZDİL 
 

MK  

Bunları biliyor muydunuz? 

Urfa Harran Üniversitesi´nde tarikat şeyhlerine "fahri profesör" ünvanı verildiğini...  

Iki imamın, Ankara Hacılar Köyü camiinden antika kilim çalarken yakalandığını... 

Milli Eğitim Bakanlığı´nın Din Öğretimi Dergisi´nde anlatılan Çanakkale Savaşı´nda 

"Atatürk" adının hiç geçmediğini... 

Nakşibendi Şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu´nun "kadınlarla aynı plajda denize giren, zina yapmış 

sayılır" diye vaaz verdiğini... 

“KKTC´de 1994´te Gazimagosa surlarından garip iniltiler geldiğini... Bunun üzerine 

Nakşibendi Şeyhi Nazım Kıbrisi´nin " O, ejderhadır. Rahatsız olursa, dışarı çıkar ve önünde 

bulduğunu yutar. Ejderhanın tılsımı bana ait. Onu istediğim zaman durdururm. Istediğim 

zaman serbest bırakırım" dediğini... Sonraki günlerde, sesleri çıkaran ejderhanın, bir peçeli 

baykuş olduğunun anlaşıldığını... 
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Cumhuriyet tarihinde ilk Imam Hatip Lisesi kurulması kararının 1949´da CHP ĺi Şemsettin 

Günaltay Hükümeti´nde alındığını... 

Kayseri´nin Yıldırım Köyü imamının "Gel seni okuyup, tedavi edeyim" diyerek evine 

götürdüğü akli dengesi bozuk kıza tecavüz etmeye çalıştığını... Ve köylüler tarafından 

yakalandığını... 

Askeri birliklerin içinde cami  yapılması uygulamasının 12 Mart döneminde başladığını ve ilk 

caminin Etimesgut Hava Birliği bahçesine yapıldığını... Konya´daki Lunapark t́a oyuncakların 

üzerinde bulunan kadın resimlerinn siyah örtülerle kapatıldığını... 

Şeyh Nazım´ın Turgut Özal´ın eşi Semra Özal için "başörtüsü  taşımaması" yolunda fetva 

verdiğini...  

Aşırı dinci okullardan biri olarak bilinen Izmir Yamanlar Lisesi´nin müdürü Sami Yıldırım´ın, ünlü 

şarkıcı Sezen Aksu´nun babası olduğunu... 

“4 Mayıs 1993 tarihinde yayınlanan "Ümmeti Muhammet" dergisinde,"Ataput´un bir katil, 

bir adi, bir şerefsiz, bir haysiyetsiz, bir vicdansız kişi olduğu  hepimizce bilinmektedir" diye 

yazıldığını... 

!994 t́e Bakırköy Imam Hatip Lisesi mezunu bir kız öğrencinin, üniversite sınavına kendi yerine 

ablasını sokarken yakalandığını...Ihbar sonucu yakalanan iki kız kardeşin, türbanlı oldukları için 

ayırt edilemediklerini... 

Her Süleymancı´nın beş Süleymancı yetiştirmek zorunda olduğunu... 

Samsun Terme Sağlık Meslek Lisesi Müdürü´nün yolladığı bayram tebriğinde, "Ramazan-ı şerif 

bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvveti  Islamiyede  ittifaken, tevazu ve telaifle tebrik eder, 

alem-i-Islama Malik-i Ebide´den saadet-i dareyn ve Vahdet´i itikat niyaz ederim" diye yazdığını... 

Suudi Arabistan´daki din polisleri´nin, Ramazan´da Türk işçilerinin şantiyelerini bastığını 

ve oruçlu olup olmadıklarını anlamak için çaydanlıkların soğuk mu, sıcak mı olduğunu 

kontrol ettiklerini... 

TRT´de ilk mevlit yayınını,. Genel Müdürlüğü döneminde CHP ĺi Ismail Cem´in yaptırdığını...  
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Cumhuriyet tarihinde türban takan ilk öğrencinin,  1968 yılında, Neslihan Balaycı 

olduğunu... Ilahiyat Fakültesi´nde okuyan erkek öğrencilerin bunu "bayrak" haline 

getirmesi üzerine, Neslihan Balaycı´nın "Ben inancım olduğu için örtünmüştüm. Ama 

bunların amacı Islam´ı bölmek" diyerek yeniden başını açtığını... 

Doğu´da bazı ağaların "cennet defteri" tuttuklarını... Cenneti parayla sattıkları insanların adını bu 

deftere yazdıklarını...  

Doğu´da Şeyh´in ayakkabısından hastaya içirilen suyun şifa getireceğine inanıldığını... 

Tansu Çiller´e Temmuz 95 t́e verilen " çok gizli" raporda, "devletin 810 Kaymakam ı́ndan 364´ü 

kadın eli sıkmayı reddedecek kadar bağnaz yapılı diye yazıldığını... 

Prof.Dr. Asal Ataseven´in diş macunu ve diş fırçalarının sağlığa zararlı olduğunu 

söyleyerek, misvak kullanılmasını önerdiğini... 

Bunları biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Nisan´da piyasaya çıkacak olan "MK" isimli 

derginin tanıtım sayısında okudum."MK" Mustafa Kemal´in başharfleri... Şeriat´a karşı, Kemalist 

bir dergi. Ama Kemalistler kadar Şeriatçıların da merak ve öfkeyle okuyacağından eminim. 

Bekliyoruz... 

NOT: Ilgilenenler için MK´nin telefonu: 0 312 427 43 30  Faksı:0312 468 19 58... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Didim Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlamalarını Belediye 
Başkanı Sayın Mehmet SOYSALAN ile o gün için Barış Davası 
tutukluluğundan yeni bırakılan Sn. Reha ISVAN’la başlatmıştık 

Mayıs 2013’te Işık olup aramızdan ayrılan Sayın Reha ISVAN, ben bunların 
babaannesiyim dediği Fertan ve Arzum SUNUCU ile… 
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Aziz NESİN Tahrikçi mi ? 
 
 

 

 

 

.  
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BEŞİNCİ BASKI İÇİN SON SÖZ 

VEYA 

MUTLULUK NEDİR ?.. 

Bu yapıtın başında “Tüm Sorulara Tek Yanıt,”başlığında  

“Anlatılanların tümü kurgu,”demiştim.Sözümü yiniliyoırum.Anlatılanların tümü kurgu. 

Mutlu musunuz? 

Fakat bu “Son Sözden,” önce okuduklarınız kurgu değil. 

Çünkü alıntı. 

Alıntılardan önce biraz daha sizlere bilgi aktarayım. Sonra sıra alıntılara gelsin. 

Daha önceki bölümlerde Hümanist Düşünce Derneğinden söz etmiştim.H.D.Derneği üzerine 

belgelere ve ayrıntılı bilgilere www.yilmazsunucu.com sitesinden ulaşabilirsiniz.H.D.Derrneğinin 

haftalık halka açık olan, sonradan Halk Üniversitesine dönüşen  etkinliğinden başka bir de aylık 

yemekli toplantıları vardı.Bu toplantıda gündemdeki konular akademik düzeyde olduğu için salt 

üyelerimize açıktı.İsteyen toplantılarımız çat-kapı gelemezdi.Üyelerimiz yanlarında konuk 

getirebilirlerdi. 

O günkü toplantılarımızda suınumunu yapan konuşmacıdan sonra sıra  katılımcılarına sorularına ve 

katkılarına gelirdi. 

Onbeş yılı aşkın süren bu toplantılarımızda sunum yapan arkadaşların isimlerini buraya sıralamam 

olanaksız.Belgelere bakmadan belleğimde kalanları Rauf DENKTAŞ,Henri BENESUS,Ruhi 

FIĞLALI,Muazzez İlmiye ÇIĞ,Turan ÖRNEK,Vural SAVAŞ,Yılmaz 

KARAKOYUNLU,Suat İLHAN,Reşit SÖNMEZ  şeklinde sıralayabildim. 

Diğerlerine sitemden bakabilirsiniz. 

Bu yemekli toplantılarımızda konusunda yetkili olan ilk ağızların bilim,san’at,düşün ve siyaset 

konusundaki anılarımndan bilgi birikimlerinden yararlanırdık.  

Toplantılardan birinde sunumu yapan Turan ÖRNEK hocamızın konusu “MUTLULUK,” 
idi.Turan ÖRNEK hocamız sunumunu yaptıktan sonra hiç beklemediğim anda H.D.Derneği 
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Başkanımız Sadun KOŞAY hocamız mikrofonu bana uzattı.Bazı toplantılarda öyle yapardı.O gün 
sıra bende imiş. Bana sordu;    

“Yılmaz Kardeşimiz...  Sizin için mutluluk nedir?” dedi. 

Mutluluk... Mutluluk ne idi?Bir an belleğimi topladım.Uç noktada bir anımı anımsadım.Başladım 

anlatmaya.Doğaçlama yaptığım o konuşmamı şimdi size yazıya dökeyim. 

“12 Mart’tan birkaç gün sonra idi.Kışehir’de görev yaptığım okulda güneşli bir bahar günü 

içeriden bir sandalye çıkarmış okulun önündeki merdevenlerin son basamağında 

oturuyordum.Öğrenciler dağılmıştı.Okul kentin oldukça dışında idi.Etraf bağlık,bahçelik ve 

çayırlıktı.Karlar erimiz güneşin güzelliğinde otlar boy atmıştı.Güneş ısısını ve ışığını 

karşılıksız sunuyordu.Çevrede bir ben vardım,birde okul bahçesinin dışında ki çayırlıkta 

baharı ilk kez yaşayan eşşek sıpası.Eşşek sıpası olanca coşkusu ile çayırda koşuyordu.Ara 

sıra arka ayakları ile boşluğa tekmeler savuruyordu.Bir ara çayıra sırt üstü 

yattı.Yuvarlandı.Sırtını çayırdaki otlara kaşıttı.Bu ara anırmaya başladı.Anırması ilk 

anırmalar olduğundan çok acemice idi.Tekrar koşmaya başladı.Boşluğu tekmeledi.Çayıra 

yattı. Sırtını otlara kaşıttırırken yeniden anırmaya başladı.Bu kez anırmasına arkasından 

çıkan seslerde karışıyordu. 

Eşşek sıpası ağzından ve arkasından çıkardığı seslerle mutluluğu doruğa ulaşmıştı.Ben o 

anda düş dünyamda dolaşıyordum.12 Mart’tan sonra çevre illerden beklenmedik dostlar 

gözaltına alınmıştı.Nerelerde olduğu bilinmiyordu.Düş dünyamda yeniden dolaştım. 

12 Mart acaba Kırşehir’de ne şekikde uygulanacaktı. 

“Sıra bana ne şekilde gelecek,”diye düşünürken eşşek sıpasının mutluluğunu izliyordum. 

Bir ara düşündüm. 

Kendime “Keşke eşşek sıpası olsaydım,” diye aklımdan geçirdim. İnanın eşşek sıpası o an 

çok mutlu idi,”diye sözümü tamamladım 

Toplantımızda ki dostlar buz kesildi.Bir süre sustum.Sözümü sürdürmeye başladım. 

“Dostlar Kırşehir’de sıra bana geldi. Benimle birlikte iki arkadaşa. Bindirdiler bizi bir 

cemseye. Tuttular Ankara Sıkı Yönetim Konutanlığının yolunu.Cemsenin içinde yeniden 

düşündüm,” bu kez kendime; 
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“Yılmaz sen insan olduğun için buradasın.İnsanlığının değerini bil.Bu anlarının da 

mutluluğunu yaşa,” dediğimi söyledim.  

Arkasından da ekledim.“Siz insansınız. mutluluğun ne olduğunu siz daha iyi bilirsiniz,” 

diyerek sözümü tamamladım. 

Başkanımız Sadun KOŞAY hocamız mikrofonu elimden aldı. 

“Yılmaz kardeşimiz kendine özge yorumlarından birini daha yaptı.Siz insansınız 

mutluluğun ne olduğunu biliriz,”dedi. 

Aradan aylar geçti.İzmir Ticaret Odası, Beyaz Nokta Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, 

EgeMeslek Yüksek Okulu, Hümanist Düşünce Derneği olarak biz de Milli Eğitim Bakanlığı’na 

“Eğitim sistemimizde Yeni Oluşumlar,”konusunda ortak bir görüş sunacaktık.Toplantı öcesi 

Sadun KOŞAY hocamız ve Beyaz Nokta İzmir Temsilcisi ile lobide bir masanın etrafında 

idik.Sadun Koşay hocamız beni diğer arkadaşa tanıtmak istedi. Sadun hocamız daha beni 

tanıtmadan Beyaz Nokta Derneği İzmir Temsilcisi arkadaş sözlerine başladı. “Yılmaz beyi 

tanırım. Hemde çok yakından tanırım.Turan ÖRNEK hocanın “Mutluluk,” üzerine yaptığı 

sunumundaki yemekte bende vardım.Turan hocamızın sunumundan sonra Yılmaz beyde 

mutluluğu bizim başımıza balyoz gibi sözcüklerle vura vura anlattı. Yılmaz beyi unutur 

muyum,”  dedi. 

Siz şu anda Günah Yazma Allahım isimli yapıtımız son sayfasına geldiniz.Çok farklı konularda 

anılarımı ve gazetelerden alıntıları okudunuz. Mutlumusunuz?..  Sizce mutluluk nedir?...      Mutlu 

olmak için neler yapmak gerekir?                                                                                    Şimdi de 

farklı bir soru sorayım. Son hafta içinde kendimiz için,ülkemiz için,dünya için neler yaptık. Onları 

sıralayalım mı? 

Bu sıralamadan önce çok kolay bir öneride bulunayım.Doğadan ve ağaçlardan öğreneceğimiz çok 

konular var.Yarın ilk iş olarak en uygun bir yere bir ağaç dikip adına “Sokaktaki Öğretmen,”ismini 

verip onu bir süre koruyalım mı?Böylece bu dünyada“Dikili bir ağacımız olur.” Sonra sıra diğer 

yapacaklarımızı yaşama geçirmeye gelsin.  

Ne dersiniz?..                                       

                                                             Hadi bakalım kolay gelsin... 
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YANDA RESMİ GÖRÜLEN ÜÇ KATLI, 
ÜÇÜ DE KULLANILIR UŞAK ÜNALAN 
MAH. BODUR SOK. NO 12 DE Kİ EV 
BENİM  DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM 
EVDİR.BURASI EŞİNE AZ RASLANAN 
SİVİL TÜRK MİMARLIĞIUNIN ÖZGÜN 
ÖRNEKLERİNDENDİR. BU NEDENLE 
BURAYI KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNDE 
KARŞILIKSIZ KULLANMALARI İÇİN 
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN 
KULLA NIMINA SUNMAK 
ÖZLEMİMDİ. 
HAZIRLIKLARIMI SÜRDÜRÜRKEN 
FARKLI  SAVLA KARŞILAŞTIM.  
DEDESİ UŞAKLI RUM OLAN KOSTAS  
PANDOZOĞLU İSİMLİ FRANSIZ 
VATANDAŞI  FRANSIZCA "VATANIM 
UŞAK,” İSİMLİ KİTABINDA  BURASINI 
DEDESİNİN YAPTIRDIĞI  SAVLAMIŞ. 
SAYFALARCA  UŞAK ÜZERİNE 
YAYINLADIĞIM YAPITLARIMDAN 
“KES-YAPIŞTIR,” YÖNTEMİ İLE 
ÇALINTILAR YAPMIŞ. KAPAĞINADA   
BENİM ÇEKTİĞİM EVİMİZİN 
FOTOĞRAFI KOYMUŞ.KOSTAS’IN  
MASALSI YALANLARINI HUKUK 
KURUMLARINA, TBMM DİLEKÇE 
KOMİSYONUNA , KÜLTÜR 
BAKANLIĞINA  KONUYU 
AKTARIRKEN, BU KEZ UŞAK 
BELEDİYESİ  BİLGİM VE İZNİM 
DIŞINDA BURASINI KALINTILARI  
KARŞILIĞINDA BU İŞ İÇİN HAZIRDA 
BEKLEYEN BİR VANDALA 
YIKTIRTMIŞ. BU DA YETMEDİ...BU 
KEZ YILLAR ÖNCE BEDELİNİ 
ÖDEYEREK NOTER SENEDİ İLE 

SEMBOLİK BİR HAKKINI ALDIĞIM YAKINIMIN YAŞAMI NOKTALANDI. ELİMDEKİ  NOTER SENEDİNİ 
HUKUK KURUMLARINDA GEÇERLİ KILDIRMAYI SEÇMEDİM. YAŞAMI NOKTALANAN KİŞİNİN 
KALITCILARINDAN YENİDEN OLUR ALAMAK İSTEDİM. ONLARLA KONUYU KONUŞABİLMEK İÇİN 22 AY 
ARKALARINDAN KOŞTURDUM. SONUÇTA YILLAR ÖNCE BEDELİNİ ÖDEDİĞİM   1/36 LIK PAYA ÜÇÜNCÜ 
KEZ BEDEL ÖDEMEYE OLUR DEDİM.ODA YETMEDİ.BU KİŞİNİN  KENDİ BİÇTİĞİ DEĞERİ BU KEZ TAPU 
DAİRESİNDE İMZA ATMADAN ÖNCE İKİ KATINA ÇIKARDI.  AĞZINDAN ÇIKAN O BEDELİDE ORADA EVET 
DEYİP ÖDEDİM.                                                  SANIRIM BU UĞRAŞIMI 22 AY GECİKDİREREK  BU GÜNLERE 
GETİREN KİŞİLERİN TÜMÜ MUTLUDURLAR.                                                                                                                                               
BU KONUDA OLUMLU HABER BEKLEYEN DOSTLARIN TÜMÜ  ARTIK MUTLU OLSUNLAR. 
HERŞEYE İNAT UŞAK YARENEVİ OLARAK YOLA ÇIKILAN ÜTOPYAMIN  UŞAK’TA 2013 YILI ORTASINDA 
TEMELİ ATRILIP 15-16 AY SONRADA,  ÖĞRENCİ EVİ  OLARAK KIZ ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA 
SUNULACAK. 
EN KISA SÜREDE DE SEYREK’TE DE DÜŞÜM YAŞAMA  GEÇİRİLECEK.UŞAK YARENEVLERİNİN 
ÖYKÜSÜNÜ VE KONU  ÜZERİNE GELİŞMELERİ, ÇALIŞMALARI  GAZETEDE ÇIKAN HABERLERİ, 
www.yilmazsunucu.com SİTESİNİN YARENEVİ SAYFASINDAN OKUR MUSUNUZ...  

 YARENEVİ  UŞAK’TA  KÜLLERİNDEN  YENİDEN DOĞUYOR 
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YAZARIN YAPITLARI ÜZERİNE BASINDAN SEÇMELER… 
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YAZARIN DİĞER YAPITLARI 
 
 
 
  
 

Gözlerinin Yankısı 
Memleket Türküsü 
Dostlara Çağrı 
Tanrısız Tanrılar 
Şiirimizde Öğretmen – 1 
Şiirimizde Öğretmen – 2 
Şiirimizde Öğretmen – 3 
Şiirimizde Öğretmen – 4 
Şiirimizde Öğretmen (1,2,3,4 Ciltli) 
Şiirimizde Öğretmen – 5 
Şiirimizde Öğretmen – 6 
Şiirimizde Öğretmen Konak Bel.Yayını  
The Charm 
Menderesin Develeri       11.Baskı 2013 
Günah Yazma Allahım      5.Baskı 2013 
Köy Köpeği 
Adını Siz Koyun 
Fen Bilgisi 1 
Fen Bilgisi 2 
Matematik 1 
Matematik 2 
Güneşi Çizenler (Küçük Boy)    10  Kitap 
Güneşi Çizenler (Büyük Boy)    10   Kitap 
Dünü Bugünü Yarınıyla Uşak 
Notalarıyla Ve Sözleriyle Uşak Türküleri 
Yakın Geçmişteki Uşak 
Kültür Değerleriyle Uşak  
Örnekleriyle Uşak Ağzı 
Sözlüğü5.Baskı2013 
Dünü Bugünü Yarınıyla Buca 
Görsel Anlatımlarla Uşak 
Farklı Gözlerle Uşak 
Gezilecek Görülecek Kent Uşak 
Uşak Sanayi Ve Ticaret Tarihi 
Tek Yol Cüzdan 
Ya Sen Nesin? 
Köy Enstitüleri Niçin Kapatıldı.  
Yedek Beyin 
Güncel Anlatımlarla Nasrettin Hoca 
Güncel Anlatımlarla İncili Çavuş 
Selamın Hello 
Olduğu Gibi 
Beyefendiler.  
Öğretmenler Odası 
Akıllı Çocuk Dizisi 
Çevreci Çocuk Dizisi 
Okuyan Çocuk Dizisi 
Kendimizi Kentimizi Ülkemizi Tanıyalım 
Dostluk ve Komşuluk Öyküleri 
Kadın Öyküleri 
Mutluluk Öyküleri 
Göç Öyküleri 
Savaşın Getirdikleri Öyküleri 
Kadın Gözü İle Ev Öyküleri 
 
Şiirini Al da Gel (Beş ciltlik özel seçki) 
Arasta               (Beş ciltlik özel seçki) 

Şiir 
Şiir  
Şiir 
Şiir 
Şiir 
Şiir 
Şiir 
Şiir 
Şiir (Tümü Birden Ciltli) 
Şiir 
Şiir 
Özel seçki 
İngilizce Öyküler. 
Anılar Denemeler 
Anılar Denemeler 
Öykü Oyun 
Öykü Oyun 
Kız Mes. Lisesi Ders Kitabı  
Kız Mes. Lisesi Ders Kitabı 
Kız Mes. Lisesi Ders Kitabı 
Kız Mes. Lisesi Ders Kitabı 
Boyama Kitabı 
Boyama Kitabı 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Kaynak Kitap 
Öyküler 
Öyküler 
İnceleme Araştırma 1993 
Matematik Oyunları 
Çocuk Kitabı 
Çocuk Kitabı 
Anılar Denemeler 
Anılar Denemeler 
Anılar Denemeler 
Anılar Denemeler 
Çocuk Kitabı 
Çocuk Kitabı  
Çocuk Kitabı 
Çocuk Kitabı  
Bu yapıtlar.Kitap ismi 
içeriğinde yarışma için  
gönderilen öykülerin 
seçici kurulca kitapta yer 
alabilir değerlendirmesi 
yapılan öykülerden 
oluşmaktadır.  
Her cilt farklı on yazarın 
öyküve şiirlerini içeriyor 

1963 
1992 
1972 
1997 
1964 
1966 
1970 
1972 
1991 
1992 
1993 
2012 
1964 
2001 
2001 
2001 
1996 
1978 
1962 
1963 
1963 
1964 
1991 
1993 
2001 
1993 
2004 
2003 
2002 
2000 
2004 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
1990 
10. Baskı 2000 
1960 
1990 
1990 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
Hazırlanıyor 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
 
2009-2013 yıları 
arası 



 144

 

 
 

Yılmaz SUNUCU 
 

1942 Uşak doğumlu. 
Öğretmen. 

Öğretmenliğini 1960-1992 yılları arasında 32 yıl ilköğretimden yüksek öğrenime dek eğitim 
dizgemizin her aşamasında ülkemizin çeşitli yerleşim birimlerinde sürdürdü.         Bu 

kurumların en üst düzeyine dek zaman zaman yöneticilik de yaptı. 
Elindeki diploma ile üniversitelere giremediği için Uşak Lisesini dışarıdan bitirdi. Bir kaç 

fakülte dolaştı. Kırk yaşından sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını tamamladı. 
En çok öğrencileri ile birlikte olmaktan, öğrenmek, öğretmek ve üretmekten mutlu oldu. 

Konusu kimya olan ve ülkemizde benzerleri arasında ilk beşin içinde yer alan bir sektörde 6 
yıl fabrika müdürlüğü, öğrencileriyle birlikte kurduğu basın yayın şirketinde 5 yıl şirket 

müdürlüğünün yanında çeşitli kurumlara kültür danışmanlığı yaptı.12 Eylül’den sonra hiçbir 
yerde çalışma olanakları bulamayan öğrencilerinin ve arkadaşlarının kendi iş yerlerini 

kurmaları için olanaklar yarattı.Bunların içinde şu anda onlarca kişiye iş olanağı yaratanları 
gördükce mutluluğu doruğa ulaşıyor.  

Öykü, oyun, şiir, deneme, araştırma, derleme ve okul kitabı türünde altmışın üzerinde 
yayınlanmış yapıtı var. Yapıtlarının tümüne e-kitap olarak www.yilmazsunucu.com  dan 

ulaşabilirsiniz. 1992’den bu yana öğretmenliğini içinde bulunduğu kitle örgütlerinin ve yerel 
yönetimlerin çalışmalarına katkı koyarak sürdürüyor. Alan çalışması yaptığı yerleşim 

birimlerinde gençlerin, özellikle bayanların iş ve meslek edinmelerini sağladı. 
O nedenle soranlara; “sokaktaki öğretmenim “ diyor. 
Çalışmalarını yürüttüğü her etkinlik gibi, son yıllarada 

“Seyrek’te sürdürdüğü etkinliklerin    sürgit olmasını istiyor.Yakın Tarihimize tanık olacak 
konuları yazıya dökmeyi aydın sorumluluğu olarak görüyor. 

Elinizdeki yapıt,Köy Enstitüleri’nin kapanış dönemini anlatan “Menderesin Develeri” yapıtı 
ve başta anneannesinin 1789 lara dek uzanan anılarına dayana Uşak üzeriğne yazdığı on 

kitap  bu düşüncesinin bir ürünü. 
Okuyor, yazıyor, düşünüyor. 

Gerektiği an “Kral Çıplak,” demekten kaçınmıyor. 
Düşüncelerini kitle ile paylaşıyor. 

İletişim : 
1) P.K. 66 / Bornova 

2) Villakent 5200 Sk. No: 62 Seyrekköy / Menemen 
3) 2. Beyler Aziz Han No 504  Konak / İZMİR 

4) e-posta : yilmazsunucu@mynet.com 
5) Tel : 0536 330 62 62 – 0543 290 62 62 




